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Vyhlášení tematických úkolů ÚSGK a soutěže
Vy,vyresenl

na jejich

,
Vyhlášení plánu tematických úkolů pro zlepšovatele a vynálezce v oboru geodézie a kartografie na období
1959/1960 a vypsání soutěže na jejich vyřešení. .soutěž ní podmínky.

Ústřední správa geodézie a kartografie vyhlašuje
od roku 1955 každ9ročně plán tematických úkolU
pro zlepšoví1tele a vynálezce v oboru geodézie a kar-
tografie a vypisuje pravidelně soutěže na řešení'
jednotlivých úkolů tematického plánu.
Na základě zkušeností z minulých soutěží, ve sna-

ze usnadnit zlepšovatelům co nejvíce řešení vypsa-
ných prob~émů a dospět snadněji k úplnému vyře-
šení vyhlášených tematických úkolů, ÚSGK reorga-
nizovala v minulém roce zlepšovatelskou soutěž.
Jedním z nejvýznamnějších kladů reorganizace

soutěže v· minulém roce bylo kromě zrušení anony-
mity, zejména zavedení informátorské činnosti. kte-
rou pro každý úkol prováděl jeden informátor. Ne-
dostatkem však byla okolnost, že veškerá .infor-
mátorská činnost byla soustředěna jen do Prahy a
u každého úkolu vázána na jedinou osobu. V dů-
sledku toho měli ,obtíže se získáváním informací
prakticky všichni zlepšovatelé, kteří bydlí a pracují
v jiných krajích než v pražském.
Proto zkvalitnilá ÚSGK informátorskou činnost a

stanovila pro každý tematický úkol jako informá-
tora vždy jeden ústav, který současně pověřila 'pro-
vedením průzkumu prospěšnosti došlých řešení. Při
'tom ostatní ústavy, pokud nemohou žádané infor-
mace samy poskytnout, mají za povinnost zprostřed-
kovat jejich podání.
Jinou významnější novinkou soutěže je stano-

vení různých termínů pro vyřešení, k němuž bylo
přistoupeno rovněž na, základě zkušeností z minu-
lých soutěží.
Ústřední správa geodézie a kartografie věří, že

nová ustanovení uvítají všichni, naši zlepšovatelé a
využijí jak rqzšířené možnosti získaných podrob-
ných informací o vypsaných proplémech, tak i pro-
dlouženýcj:ť termínů pro skončení řešenI u obtížněj-
ších úkolů:
Podle ustanovení zákona č. 34/1957 Sb. o vynále-

zech, objevech a zlepšovacích návrzích a právních
předpisů podle něho vydaných vyhlašuje proto
Ústřední správa geodézie a kartografie plán tema-
tických úkolů pro zlepšovatele a vynálezce v oboru
geodézie a kartografie na období 1959/1960 a soutěž
na řešení jednotlivých úk,olů tohoto plánu.

Plán tematických úkolů
pro zlepšovatele' a vynálezce v oboru geodézie
a kartografie na období 1959/1960 a vyhlášení

soutěže na ~ejich' řešení
1. Stabilizace bodového póle
Dnešní stav a jeho nedostatky:'
, Dosud užívaný způsob stabilizace s(juřádn~cově

určených bodů, viz např. způsoby stanovené vV7
návrhu Směrnic pro mapování ve velkých měřítkách
čj. 221-331.0-5648/1959, nezaručuje trvalé uchování
stabilizačních značek. Jejich porušování je příliš
časté a jejich životnost není uměrná vynaloženým
nákladům.
Bodové pole takto narušované nesplňuje základní

požadavek pohotového využití a způsobuje tím další
neekonomické obnovování nebo nové nákladné vy-
tyčování, případně budování bodového pole.

Požadavek zlepšení:

Navrhnout

A) takové hospodárně způsoby stabilizace, které by

a) odstranily,?:míněné nedostatky, a zaručily ne-
měnitelnost značek,

b) vyhovovaly li části bodů i požadavkům foto-
grammetrické signalizace"

c) vyhovovaly jednak pro zastavěnou část, jed-
nak pro polní tratě, při čemž užití stejné sta-
bilizace pro obě alternativy není podmínkou,

0.) byly v přírodě podle údajů sn~dno k nalezení,

e) umožňovaly snadné a jednoznačné vytyčení
centra a postavení stroje,

B)způsoby ochrany stávajícího bodového pole.

Za vyřešení odpovídající uvedeným podmínkám a
doložené vzory nebo modely je stanovena pro část
A) jedna odměna ve výši 5000 Kčs a pro část B)
rovněž jedna odměna, ve výši 2000 Kčs.

Lhůta 'pro vyřešení obou částí úkolu je stanovena
do 30. 7. 1960.

Podrobnější informace a pomoc řešitelům poskyt-
ne Oblastní ústav geodézie a kartografie v Praze,
Arbesovo nám. 4, Praha 16-Smíchov. který je pově-
/řen provedením průzkumu prospěšnosti. Kromě toho
zajišťují poskytnutí informací a pomoci. řešitel6m

'I~všechny mimopražské oblastní ústavy geodézie a
kartografie.

2: Vyhotovování polních náčrtů ve velkých měřítkách

Dnešní stav a jeho nedostatky:

Dosavadní způsob vyhotovování novoměřických
. polních náčrtů tuší v poli způsobuje obtíže, protože
s tuší je třeba zacházet pozorně, tušvysychá,pera
se zanášejí kresba (zápis) za vlhkého p~časí se roz':
mazává apod. Všechny tyto potíže prodlužují dobu
nutnou pro vyhotovení náčrtu. Naproti tomu užiti
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tuše je zatím nutné z reprodukčních dóvodó a pro
zachování zřetelnosti zápisu a zákresu a tím jeho
dokumentární hodnoty.

Navrhnout takový zpósob hospodárného vyhoto-'
vování polních náčrtó schopných reprodukce, který
.by

a) odstranil uvedené potíže,

b) nevyžadoval investiční náklady nebo dovoz za-
hraničních materiáló,

c) umožňoval kvalitní reprodukci polních náčrtú bez
zvýšených nákladó a zajišťoval dokumentární
hodnotu náčrtó,

d) urychlil vyhotovení náčrtó.

Za vyřešení odpovídající uvedeným podmínkám a
doložer,lé praktickou ukázkou je stanovena jedna
odměna ve výši '3000 Kčs.

.Lhúta pro. vyřešení úkOlu je stanovena do 31. 3.
1960.
Podrobnější informace a pomoc řešitelúm poskyt-

né Oblastní ústav geodézie' a kartógrafie v Praze,
Arbesovo nám'. 4, Praha 16-Smíchov, který je po-
věřen provedením prózkumu prospěšnosti. Kromě
toho zajišťují poskytnutí informací a pomoci řešj-
telúm všechny mimopražské oblastní ústavy geodé-
zie a kartografie.

3. Mechanické nastavování decentrace snímků
na vyhodnocovacím stroji

Dnešní stav a jeho nedostatky:

Snímky pořízené širokoúhlou komorou je nutno
vyhodnocovat na stereoplanigrafu Zeiss Jena s pře-
tvořeným, trsem paprskovým. V próběhu orientace
je nutno decentrovat snímky. Nastavování. decen·
trace je zdlouhavé a přesnost nastavování hodnot
vypočítané decentrace není zcela vyhovující. Po-
drobnosti. viz § 42, odst. 11 Instrukce pro mapování
v měřítkách 1 : 10 000 a 1 : 5000, II. díl - Polní mě-

I řické a l<onstrukční fotogrammetrické práce (fo-
togrammetrická instrukce) čj. 221-336-6244/1959
(v tisku) nebo § 21, odst. 11 Směrnic pro fotogram-
metrické práce v měřítkách 1: 10 000 a 1 : 5000.
část II.

Požadavek zlepšení:

Navrhnout zařízení spojené s projektQrem vyhod-
nocovacího stroje, kterým by se mohla nastavovat
vypočítaná decentrace přímo a s minimální přesnóstí
± .0,05 mm. Navržené zařízení musí být

a) levné a snadno adaptovatelné u nás nejpoužíva-
telnějším druhóm vyhodnocovacích strojó,

b) nesmí překážet provozu stroje a zmenšovat přes-
nost vyhodnocení.

Za vyřešení odpovídající ,uvedeným podmínkám
a doložené prototypem schopným Ipoužití na vyhod-
nocovacím stroji je stanovena jedna odměna ve vý-
ši 4000 Kčs. Kromě toho budou vyplaceny náhrady

za všechny prototypy odpovídající uvedeným pod-
mínkám.
LMta pro vyřešení je stanovena do 31. 10. 1960.
Podrobnější informace a pomoc řešitelóm poskyt-

ne Geodetický ústav v Bratislavě, Bezručova 7, Bra-
tislava. který je pověřen provedením prózkumu
prospěšnosti. Kromě toho zajišťují poskytnutí In-
formací a pomoci řešitelóm všechny oblastní ústavy
geodézie a kartografie a Geodetický a topografický
ústav v Praze.

Dnešní stav a jeho nedostatky:

Při přenášení mapového obrazu z podkladu, který
je proveden v jiném kartografickém zobrazení ne?
sestavovaná mapa, je třeba zmíněný obraz trans-
formovat. Uvedený přechod z jednoho kartografic-
kého zobrazení do druhého provádí se dosud v jed-
nodušších případech promítáním obrazu při použiti
jednoduché optiky nebo. mechanickým způsobem
montáží kopií (bromkopií) ob~azu do nové zeměpis-
né sítě, ve složitějších případech pak jemným sou-
hlasným síťováním podkladu i originálu a přenosem
obrazu podle této sítě. Všechny uvedené zpósoby
jsou pomalé a náročné na přesnost kartografovy
práce, takže zabírají značný díl času věnovaného na
sestavování mapy, ačkoliv jsou jen jeho přípravnuu
částí. . .

Požadavek zlepšení:

Navrhnout hospodárný optický nebo mechanický
zpósob převodu z jednoho zobrazení do druhého.
případně stanovit možnosti přibližného převodu
s určením velikosti odchylek polI zeměpisné sítě od
teoretických hodnot. Řešení musí

a) využívat přístrojového vybavení ústavť1 (panto-
graf, zvětšovací přístroj, překreslovač apod.),

b) být aplikováno na převody mezi nejčastěji uži ..
vanými typy zobrazení.

Za vyřešení odpovídající tiVedeným podmínkám a
doložené nákresem, modelem a případně i výsledkem
převodu (stačí jen převod zeměpisné nebo pravoúhlé
sítě) je stanovena jedna odměna ve výši 4000 Kčs.

Lhóta pro vyřešení úkolu je stanovena do 31. 10.
1960.
Podrobnější informace a pomoc řešitelóm poskyt-

ne Kartografický a reprodukční ústav v Praze. ul.
Plamínkové 1, Praha 7-Holešovice, který je pově-
řen provedením prózkumu prospěšnosti. Kromě toho
zajišťují poskytnutí informací a pomoci řešitelóm
všechny oblastní ústavy geodézie a kartografie a
Kartografický a reprodukční ústav v Modre-Har-
mónii.

5. Zlepšení reflexního způsobu reprodukcf

Dnešní stav a jeho nedostatky:

V kartografické praxi je k reprodukování 1 : 1 pro
své výhody používán reflexn! zpósob. Citlivá vrstva,
s níž se při tom pracuje, obsahuje dvojchroman
amonný a želatinu jako pojidlo. Citlivost želatiny na
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atmosférické změny zpusobuje značnou kolísavost
potřebné délky osvitu vrstvy a. tím pak i vážné zá-
vady kvalitativního rázu na výsledných kgpiích.

Požadavek zlepšení:

Navrhnout obohacení chemické skladby reflexní
vrstvy na skle o takovou její složku, je~ by neutra-
lizovala proměnlivost vlastností želatiny nebo úplnou
změnu chemického složení vrstvy, a která by:

a) nezpusobila ztrátu schopnosti vrstvy přijímat pří-
má anilínová barviva potřebná k jejímu zabarvení,

b) zachovala dosavadní citlivost reflexní vrstvy,

c) nesnížila vláčnost vrstvy,

d) dovolila jednoduchou úpravu složení vrstvy bez
hákladných investic a s použitím běžně dostup-
ných surovin. '

e) nezvýšila dosavadní náklady na suroviny o více
než 25 %.
z'a vyřešení odpovídající uvedeným' podmínkám

a doložené praktickou ukázkou, recepturou a tech-
nologií přípravy je stanovena jedna odměna ve výši
4000 Kčs.
Lhuta pro vyřešení úkolu je stanovena do 31. 10.

1960. ' .

Podrobnější informace a pomoc řešitelum poskyt-
ne Kartografický a reprodukční ústav v Praze, ul,
. Plamínkové 1, Praha 7.-Holešovice, který je pověřen'
provedením pruzkumu prospěšnosti. Kromě toho za-
jišťují poskytnutí informací a pomoci řešitelum vše-
chny oblastní ústavy geodézie a kartografie a Karto-
grafický a reprodukční ús~av v Modre-Harmónii.

Dnešní stav a jeho nedostatky:

Při přepravě mapových folií užívá se dřevěného
okovaného obalu (oedny) rozmer}! 90X75X10 cm,
váhy 11,5 kg, který se uzavírá 10 závitovými šrouby.
Balení je zdlouhavé, zejména jsou-li již závity opo-
třebované. Obal je také, těžký a neforemný. Zatěžuje
manipulaci a zejména dopravuje-li se málo fólií, je
používání tohoto obalu (dimensovaného pro 14-15
fólií) neracionální a nehospodárné.

Požadavek zlepšení:

Navrhnout takový obal nebo zpusob balení, který
by

a) byl lehký, trv~nlivý, skladný a snadno uzavíra-
telný,

b) vyhovoval požadavku bezpečné přepravy fólii,

c) byl dimensovatelný na objem podle počtu bale-
ných listU (1-15 kusů), .

d) byl ze snadno dostupného a levného materiálu,
\

, e) vyhovoval jak pro fólie topografického mapování,
tak pro fólie mapování ve velkých měřítkách.

Zq, vyřešení odpovídající stanovenÝI}l podmínkám
a. dÓloženým prototypem je stanovena jedna oqmě-
na ve výši 2000 Kčs.

,
Lhůta pro vyřešenf je stanovena do 31. 3. 1960.
Podrobnější informace a pomoc řešitelům poskyt-

ne Oblastní ústav geodézie a kartografie v Opavě,
Bezručovo nám. 13, Opava, který je pověřenprove-
dením průzkuml.,l prospěšnosti. Kromě toho zajišťují
poskytnutí informací a pomoci řešitelumvšechny
oblastní ústavy geodézie a kartografie.

Dnešní stav a jeho nedostatky:

Při přepravě skleněných desek (např. pro ryti
kartografických originálů topografických map, pří-
padně fotografických ne9ativů na skle větších, for-
mátů apod.) mezi ústqvy hrozí nebezpečí rozbiií
nebo poškození desek. Proto např. směrnice pro '
kartografické a reprodukční zpracování topografic-
kých map v měřítkách 1 : 10 000 a 1 : 5000, doplněk
1 (směrnice pro rytí), ukládají zasílat desky s ry-
tinou poslem.

Navrhnout takový obal pro přepravu desek, který
by

a) zaručoval jejich bezpečnou přepravu libovolným
dopravním prostředkem bez doprovodu,

b) byl podle možnosti lehký, trvanlivý, skladný a
snadno, uzavíratelný,

c) byl pokud možno dimensovatelný na objem podle
počtu balených desek.

Za vyřešení odpovídající uvedeným podmínkám a
doložené prototypem je stanovena jedna odměna ve
vgši 2000 Kčs.

Lhůta pro vyřešení je stanovena do 30. 5. 1960.

Podrobnější informace a pomoc řešitelům poskyt-
ne Oblastní ústav geodézie a kartografÍ'e v Praze,
Arbesovo nám. '4, Praha 16-Smíchov, který je po-
věřen provedením průzkumu prospěšnosti. Kromě
toho zajišťují poskytnutí informací a pomoci řešite-
lům všechny mimopražské obla~tní ústavy geodézie
a kartografie.·

Soutěžní podmínky

A. pro zlepšovatele

1. Podávat návrhy na vyřešení vyhlášených téma-
tických úkolů může každý, pokud dodrží zákonné
předpisy a podmínky vyhlášených úkolů. Soutěže
se nemohou zúčastnit členové soutěžní poroty a
pracovníci ústavů, kteří byli ústavem pověřeni
hodnocením návrhů v rámci průzkumu prospěš-
nosti. '

2. Návrhy se podávají Ústřední správě geodézie a
kartografie v Praze. Textová část se podává ve .
dvojím vyhotovení, přílohy jako funkční vzory a
modely. případně obtížné výkresy mohou být při-
pojeny jen v jediném provedení.

3. Každý návrh přihlášený do soutěže musí být ozna-
čen "Řešení tematickéhÓ úkolu č: ,.... ÚSGK na
období 1959/1960" a musí obsahovat jméno a
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"aflresu zlepšovatele, adresu zaměstnavatele a jeho
číslo konta a směrovacího čísla SBČ.

4. Návrhy' přihlášené do Soutěže musí být srozumi-
telné, technicky jasné a úplné. Pokud se řešení
opírá o literaturu, musí být tato přesně uvedena.

5. Konečná lhůta pro podání řešení je uvedena
u každého úkolu. Zavčas došlé se považují ty ná-
vrhy, které v ·stanoveném termínu budou doru-
čeny podatelně ÚSGK v Praze 3-Nové Město, tf.
Politických vězňů 12. . ,

B. pro Ústřední správu geodézie a kartografie

1. Každé řešení bude zkoumáno neprodleně po jeho
přihlášení ústavem pověřeným průzkumem pro-
'spěšnosti a řešitelé budou případně vyzváni k do-
plnění nebo dořešení neúplně zpracovaných částí
návrhu.

2. Ze dvou stejných řeŠenfbude dána přednost to-
mu, které došlo ÚSGK dříve.

3. Práva vyplývající pro navrhovatele ze zákonných
předpisů o vynálezech, objevech a zlepšovacích
návrzích zůstávají navrhovatelům zachována,
zejména pokud jde b nárok na další odměnu v pří-
padě realizace vynálezu nebo zlepšovacího návrhu
a nárok na ostatní výhody, právo na přihlášení
vynálezu atd.

4. Konečná zhodnocení návrhů provede soutěžní po-
rota jmenovaná ÚSGR. Ústřední správaschva-
luje na návrh soutěžní poroty odměny a jejich
výplatu s konečnou platnosti. .

5. Vypsaná zvláštní odměna bude přiznána za úplné

vyřešení úkolu, odpovídající jak soutěžním pod~
mínkám, tak pož;;tdavkům uvedeným v jednotli-
vých tematických úkolech. V případě dílčího ře-
šení může být odměna snížena nebo rozdělena
mezi několik dílč!~h řešení. Dojde-li několik ře-
šení vyhovujících Všem požada,vkům, bude odmě-
na přiznána nejvýhodnějšímu z nich. Bude-li však
optimálního řešení dosaženo kombinací několika .
řešení, z nichž každé bude třeba samo o sobě
úplné, bude odměna rozdělena na všechna tato
řešení. Poměr rozdělení stanoví soutěžní porota.

6. Za předložené vzorky, funkční modely nebo pro-
totypy odpovídající podmínkám stanoveným pro
jednotlivé úkoly, budou poskytovány přiměřené
náhrady, a to podle rozhodnutí ÚSGR. Tyto ná-
hrady se nevčítají do zvláštních odměn.

7. Zvláštní odměny a náhrady vyplatí ÚSGK do 14
. dnů po jejich schválení a výsledek soutěže uve-
řejní v odborném časopise GaKO.

C. informace

Potřebné souhrnné 'informace o Ivšech úkolech po-
skytuje řešitelům Ústřední správa geodézie a karto-
grafie, technický odbor (oddělení pro výzkum a tech-
nický rozvoj "- s. inž. Klika a s. inž. Váchal), Praha
7-Holešovice, Kostelní 42. Podrobné informace o jed-
notlivých úkolech podává vždy ústav pověřený pro-
vedením průzkumu prospěšnosti. Který ústav je po-
věřen tímto průzkumem, je uvedeno u každého úko-
lu. Všechny ostatní ústavy, na něž se řešitelé obrátí
o informace, zprostředkují Jejich poskytnutí, po-
kud je nemohou samy podat. Vá

•

Moderní metody zjišťování hrubých chyb geodetických
yV ,meren •

\

Jednou z nejdůležitějších 'úloh v geodézii je vypra-.
. cování metod získání co možno nejpřiléhavějšíéh zá-
věrů o velikosti 'nějaké veličiny z dané řady měření
této v~ličiny. Je známo, že opakovaná měření téže
veličiny jsou zaMžena chybami, které se běžně třídí
do dvou skupin: ..
Do první skupiny patří chyby systematické, kter~

závisí na podmínkách, při nichž se měření provádí
(např. chyba, způsohená refrakcí). Tyto chyby je
možno vyloučit výpočtem nebo zlepšením techniky a
nebudeme se jimi zde zabývat.
Zbývají chyby nahodilé, které seřídí tzv. normál-

ním (Gaussovým) zákonem chy~. Bylo však pozoro-
váno, že větších chyb se vyskytuje více, než bychom
očekávali poqIe normálního rozdělení. Existují totiž
chyby, způsobující, že jedna nebo více hodnot v řadě
se odohýlí od skutečné hodnoty mnohem více než

.ostatní. Bývá to způsobeno nedodržením některÝch
podstatných podmínek měření - nesprávným způ-
sobem prov4dění měření, přístroji, které se mohou
porouchat a od jisté doby se jimi nedá spolehlivě
provádět měření, konečně. člověkem, citlivostí jeho
smyslů a pečlivostí. Chyby, které nastanou porušením
těchto podmínek, nazýváme hrubé chyby.
Na přítomnost hrubé chyby rtás upozorní odlehlost

některé naměřené hodnoty od skupiny ostatních hod-
not. Takoyé hodnotě, která svou odchylkou od ostat-
ních budí podezření, že je zatížena hrubou chybou,
říkáme odlehlá hodnota.
Vyskjtne-li se tEdy v řadě nam:ěřených hodnot ,

nějaká odlehlá hodnota, je třeba si ověřit, zda lze
její odchylku od ostatních dat ještě vysvětlit naho-
dilou chybou nebo zda je tato odchylka tak významná,
že potvrzuje existenci hrubé chyby.
Zahrnutí měření, zatíženého hrabOlf chybou, do

dalšího zpracování by totiž mohlo značně ovlivnit
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konečný výsledek. Naopak vyřazení některé okrajové
hodnoty podle subjektivního úsudku tono, kdo měření
zpracovává (jak bývá zvykem), může rovněž poškodit.
odhad měřené veličiny. \i<Jo/' ','j

Pokud je mi známo, jsou již rozšířeny mezi geodety
některé způsoby statistického řešení této otázky
(např. Chauvenetovo kritérium, aplikace Studentova
t-rozdělení při určování maxi~álnípřípustné chyby
apod.). Moderní řešení tohoto problému' nalézáme
v matematicko-statistickéliteratuře posledních deseti-
letí. Cílem této práce je seznámit s těmitonejnověj-
šími výsledky pracovníky v oboru geodézie.

2. Kritéria hrubých chyb měřeni
Úkolem této kapitoly je navrhnout některá jedno-

duchá kritéria, umožňující na základě naměřených
hodnot samých :t:0zhodnout, zda případná odlehlá
hodriota je .zatížena hrubou chybou a má se vyloučit-
z dalšího zpracování.

2.1 Postup řešení problému.

Novější kritéria hr~bých chyb měření využívají již
někteJ'ých pojmů z teorie testování statistických hypo-
téz. V těchto pojmech vyjádříme úlohu takto:
Má se ověřit (testovat) hypotéza, že všech n.namě-

řených hodnot pochází z téhož zvoleného normálního
rozdělení o střední hodnotě ft a rozptylu 0'2 [dále jen
N (ft, 0'2)], tj. působily na ně jen nahodilé chyby, proti
alternativě, že největší (nebo nejmenší) hodnota ne-
patří do tohoto rozdělení (je Zlttížena hrubou chybou).
Vzhledem k obtížnosti formUlace alternativ nelze

řešit tuto úlohu klasickými metodami a volí se obvykle
tento postup:
Navrhne se nějaká funkce naměřených hodnot (kri-

térium) D••jako míra vzdálenosti "nápadně" odlehlé
hodnoty od ostatních. Kritérium D.. je náhodová
proměnná, neboť je funkcí naměřeny-ch hodnot. Sta-
noví .se· tedy distribuční funkce rozdělení kritéria
F (x) = P {D••< x} (tj. pravděpodobnost, že D•• je
menší než x), za předpokladu, že všechny naměřené
hodnoty jsou z N (ft, 02). Z distrfbuční funkce lze pak
určit ke každému zvolenému číslu a (O< a < 1) hod-
notu D••(a) tak, že platí

P {D ••> D •• (a)} = a, (2,1)
tj. a je pravděpodobnost, že kritérium D••, z daného
výběru určené, bude větší než číslo D•• (a), jestliže
všechny naměřené hodnoty pocházejí z téhož roz-
dělení. '
Pravděpodóbnost a se zvolí dostatečně malá (ve

smyslu pravděpodobnosti), obvykle se volí 0,05 nebo
0,01. Zvolíme-li, např. při pevném n, a = 0,01 a k němu
z (2,1) určíme číslo D•• (0,01), pak - za normálních
okolností - by převýšilo kritérium D••, určené z vý-
běru, číslo D•• (O,Ql) jen v jednom ze sta výběrů.
Nastane-li takový jev, který má velmi malou pravdě-
podobnost, máme odůvodněné podezření,' že testovaná
hypotéza neplatí, a přijmeme tedy toto pravidlo:
"Podezřelá" hodnota je zatížena hrubou c4ybou a je

třeba ji vyloučit, jestliže zvolená míra její odchylky
od ostatních hodnot kritérium D.. převýší hodnotu
D••(a).
Riziko nespravedlivého zamítnutí hodnoty, přestože

je pouze nahodile odlehlá a žádný rušwý vliv na ni
nepůsobil, je právě jen a, tedy 5% nebo 1 %.

, Pravděpodobnost a nazýváme hladina významnosti,
číslo D•• (a) nazýváme kritická hodnota kritéria D••
na hladině významnosti a. Záruka je tedy 95 % (příp.
99 %), na rozdíl od zamítání "od oka" je riziko'omylu
pevně a dostatečně nízko stanoveno.
Testová kritéria mohou mít velmi různý tvar -

v:dalších odstavcích bu~ou některá uvedena. Když se
podaří nalézt rozdělení pravděpodobností některého
kritéria, je hlavním cílem pro určitou hladinu význam-
nosti a určit a tabelovat kritické hodnoty kritéria pro
různé velikosti výběru n.

2.2 Některá kritéria a jejich rozdělení.

V tomto odstavci budou uvedena. některá přístup-
nější, jednoduchá kritéria hrubých chyb měření e.
příslušné tabulky jejich kritických hodnot. V celém
odstávci budeme podle návodu v 2.1 předpokládat,
že celá daná řada naměřených hodnot! pochází z
N (ft, 0'2), dále že naměřené hodnoty jsou už uspořádány
podle velikosti, ve velikostním uspořádání budou ozna-
čeny Xl' X2, .: ••• X ••, kde Xl' -< X2 ;;;;; •• • •• <: X.

A K X••--X. . álníh d. ritérium /1••= ----- pro test maXIm o •
o'

noty

( Xi_Xl . '. 'lní h dn )resp.' pro test lllllllma o oty,
o' .

-- 1"
kde X = -1: Xi (průměr naměřených hodnot),

ni=l

u je směrodatná odchylka rozd. N (ft, u2) (střední chyba
metody měření).
Kritérium je určeno pro libovolný rozsah výběru a

pro případ, kdy veličina ft, kterou měříme, je neznáma,
ale střední chyba metody měření za normálních okol-
ností je známa (nebo alespoň její velmi přesný odhad).
Je jen třeba určit pro různá n kritické hodnoty

ft •• (a) vlastnosti
P {ft ••> ft •• (a)} = a

Kritické hodnoty jsou uvedeny v tab..
(2,2)

I a lze jioh

Tab. f. Kritické hodnoty kritéria "",.= X ••-; Jf
na hladině významnosti IX = 0,05

n I ""••(0,05) I n I ""••(0,05)

11 2,484
12 2,523

3 1,738 13 2,557
4 1,941 14 2,589
5 2,080 15 2,617
6 2,184 16 2,644
7 2,267 17 2,668
8 2,334 18 2,691
9 2,392 19 2,712
10 2,441 20 2,732

užít i pro test minimální hodnoty, neboť zřejmě

X Xl má stejné rozdělení. (To je vidět aplikací
u

stejných úvah na řadu - X ••• - X••_I, ..... - Xl>
V níž je hodnot,a - Xl maximální).
Prakticky: Máme řadu naměřených hodnot Xl ..... X,.,
uspořádanou podle velikosti, se známou střední chybou
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metody měření Cf, a chceme si ověřit, zda odchylka
maximálni hodnoty Xn od ostatních hodnot nevznikla
hrubou chybou. Určíme hodnotu kritéria /ln a srovná·
me s příslušnou kritickou hodnotou /ln (0,0$) z tab. 1.
Převýší.li hodnota fln, z řady určená, kritickou hod-
notu nalezenou v tabulpe, prohlásíme maximální hod·
notu za významně odlehlou a vyloučíme ji z řady.
Kritérium, zbavené požadavku znalosti Cf, nav-rWi

r. 1936 E. S. Pearson a Chandra·Sekar. Je to

B Kr· é . Xn-X ál h.' lt rlUm Tn= ----- pro test maxim ní od·
8

noty,

(resp. X - Xl pro test minimální hodnoty),
8

, -
'~I 1 n

Me X = --1: Xi (průměr naměřených hodnot),
ni=l ,

VI -
8 = + -<1: (Xi-X)2

,n
K-titérium je určeno pro případ, kdy není známa ani
střední chýba metody Cf, dále hlavně pro případy, kdy
maximální hodnota Xn (nebo minimáln.i Xl) je jedinou
odlehlou hodnotou, pro větší rozsahy výběru i pro
případy, kdy je odlehlých hodnot ~ice více, ale alespoň
malé procento z celkového počtu. Při malém rozsahů
řady by totiž větší počet odlehlých hodnot značně
ovlivnil a zkreslil odhad 8.

Protože existují jednoduché algebraické hranice

1 ( X.-X)hodnot Ti Ti = -'-8-- " zejména

T2 >,- V n 2 2 v každé řadě,

1[n=2
T"_l -<: + V ~--2-'v každé řadě,

může pouze' TI nabýt hodnoty menší než - Vn2 2,

h d -t-í - V n - 2 o - b 'o noty ve s nez + -2-- muze na yt pouze Tn•

i'

Zvolíme·li tedy číslo T' >Vn 2 2 , je pravdě~o-,

dobnost, že Ti překročí T', rovna pravděpodobnosti, že
to bude právě i·tá hodnota v řadě, která nabude nej-
větší hodnoty, násobené pravděpodobností, že největší
T bude větší než T', tedy

f

P{ /, 1 P{ , d dT. > T.}=-- Tn> T} a o tu
n

P {Tn> T'} = n .P {Ti> T'}.

Pravděpodobnost P {Ti> T'} se dá už určit pomocí
tzv. Studentova rozděleni. Kritické hodnoty Tn (a)
jsou uvedeny v tab. II a lZe jich opět použíti. pro test
minimální hodnoty.
Prakticky; Z řady hodnot Xl .... Xn vypočteme
střední chybu 8 podle vzorce a určíme kritérium ..Tuto
hodnotu ~rovnáme s kritickou hodnotou Tn (0,05),
uvedenou-v tab. II, a je-li kritická hodnota převýšena,
prohlásíme, že odchylka maximální hodnoty Xn od
ostatních hodnot byla způsobena ~rubou chybou a ma·
ximální hodnotu vyloučíme.

Tab. II. Kritické hodnoty kritéria Tn = Xn - X
8

na hladině významnosti O( = 0,05

n I Tn (0,05) I n I Tn (0,05)
i

I 11 2,343

I
. 12 2,387

3
I

1,412 13 2,426
4 1,689 14 2,461
5 I 1,869 15 2,493"
6

I
1,996 16 2,523

7 2,093 17 2,551
8

I
2,172 18 2,577

9 2,237 19 2,600
10 ,2,294 20 í 2,623

I I

C. Konečně uveďme důležité kritérium ri,i-l' které je
definováno vzorcem

Xn-'-Xn~i
ri, i-I= -X

n
_ X;- pro test max. hodnoty Xn, tedy

funkcí, která je podílem rozdílu maximální hodnoty
Xn a (j + 1) .é hodnoty shora a rozdílu maximální
'hodnoty a i·té hodnoty zdola.

Toto kritérium lze doporučit ve všech případech
(n libovolné, střední chyba metody neznámá), pokud
i a j lze volit tak, aby Xn byla jedinou odlehlou hod-
notou z hodnot Xn, Xn_i> Xi, aby se tedy vyloučil vliv
případných ostatních odlehlých hodnot na výpočet
kritéria. Tedy nejjednodušší z těchto kritérií r1'0 (j = 1.
i = 1) se zřejmě hodí pro případ, kdy X,. je jedinou
odlehlou hodnotou, X,._; ani Xl (tedy ani žádná další
hodnota) nejsou odlehlé.

T' b III K 't' ké' h- dn kr" ., Xn - X ••-ia • . rl lC o oty lterll rj,i_l = -X _ X:-
na hladině významnosti O( = 0.05" ,

pro všechnykombinacef, i ..•.1 (j = 1,2; i = 1,2,3)

-I G'

!
G' G' I G' I G' G'

o o o

I
o o oe e e 2-

I
~ e

~I '" I
..• " '" ..• ",; ';' ,; I ,;: ,;: ,;:

I

31 0,941

I I
i

I41 0,765 0,955 0,967

:1
0,642 0,807 0,960 0,845

I
0,976

0,560
I
0,689 0,824

I
0,736 0,872 0,983

7' 0,507 0,610 0,712 0,661 0,780 0,881
8 0,468 0,554 0,632 0,607 0,710 0,803
9 0,437 0,512 0,580 0,565 0,657 0,737
10 0,412 0,477 .0,537 0,531 0,612 0,682
11 0,392 0,450 0,502 0,504 0,576 0,637
12 0,376 0,428 0,473 0,481 0,546 0,600
13 0,361 0,410 0,451 0,461

I
0,521 0,570

14 0,349 0,395 0,432 0,445 0,501 0,546
15 0,338 0,381 0,416 0,430 0,483 0,525
16 0,329 0,369 0,401 0,418 0,467 0,507
17 0,320 0,359 I 0,388 0,406 0,453 0,490
18 0,313 0,349 0,377 0,397 0,440 0,475
19 0,306 0,341 i 0,367 0,379 0,428 0,462
20 0,300 \ 0,334 0,358 0,372 0,419 0,450
21 0,295 0,327 0,349 0,365 0,410 0,440
22 0,290 0,320 0,~42 0,358 0,402 0,430
23 0,285 0,314 0,336 0,352 0,395 0,421
24 0,281 0,309 0,330 0,347 0,388 1 0,413
25 0,277" 0,304 0,324 0,343 0,382 0,406
26 0,273 0,299 0,319 0,338 0,376 0,399
27 0,269 0,295 I 0,314 0,334 0,370 0,393
28 0,266 0,291 I 0,309 0,330 0,365 0,387
29 0,263 0,287 I 0,305 0,326 0,360 0,381
30 0,260 0,283 I 0,301 0,322 0,355 0,376
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Kritické hodnoty kritéria ri.i-l udává tab. III. Ana· 2.4 Postup, při testování odlehlých hodnot.
logické užití kritéria pro test minimální hodnoty Xl je Obsahuje-li řada měření nějakou odlehlou hodnotu,
zřejmé, uvažujeme.li řadu - X" ... - Xl' Je-li např. známe-li vhodné kritérium a jeho kritickou hodnotu
v.této řadě jediná odlehlá hodnota - Xl' testujeme ji pro dané n, pak prostě hodnotu kritéria určíme podle
. - Xl + X2 předpisu, srovnáme s kritickou hodnotou podle tabul-kritériem 1'10 = X ' které má stejné rozdě·- Xl + " ky, a jestliže ji vypočtená hodnota převýší, odlehlé
lení jako kritérium, rl'O pro maximální hodnotu a te- měření vyloučíme jako zatížené hrubou chybou.
dy i stejné kritické hodnoty. Obsahuje.li řada několik odlehlých hodnot, apliku.
Prakticky: Z dané řady naměřených hodnot určíme je se kritérium několikrát po sobě, takže se postupně
hodnotu podílu ri.i-l (nejčastěji 1'1'0 pro test jediné otestují všechny odlehlé hodnoty, od nejvzdálenějších
Qdlehlé hodnoty X,,) a srovnáme s kritickou hodnotou počínaje. Po vyloučení okrajové hodnoty aplikujeme
nalezenou v tab. III. Je·li kritická hodnota převýšena, vždy znovu kritérium na zbylou řadu, j!lstliže obsahuje
bylo odlehlé měření ovlivněno hrubou chybou a je třeba další podezřelou hodnotu. (K tomu se dobře hodí
je vyloučit. ' kritéria 1'i.i-l') Takto dospějeme k redukované, kratší
Příklad: 12 hodnot (z knihy iuž. dr. Kučera: "Měření řadě, jejíž výkyvy už můžeme považovat za nahodilé.

směrů základní trig. sítě a jeho kritéria", str. 152.) Existuje-li pro daný případ několik vhodných krité·
Řada, uspořádaná P9dle velikosti: rn, dáváme přednost účinnějšímu z nich (viz 2.3).

16,008 17,110 Z praktických důvodů je ovšem někdy nutné volit
16,132 17,190 test, který se snáze provádí.
16,172 17,249
16,673 17,412
16,787 17,799
17,012 19,9Z8
X = 17,123/ 8 = ťt,!'J8tli

Budeme testovat odlehlost největší hodnoty.
Nejprve kritérium T" = 2,835.
Tato hodnota převyšuje kritickou hodnotu pro n = 12:

2,387 < 2,835 (viz tab. II.)
Kritérium 1'22 = 0,670.
Tato hodnota rovněž převyšuje kritickou 'hodnotu
1'2.2 pro n = 12:

0,600 < 0,670 (Viz tab. III.)
Oběma způsóby tedy dospíváme k závěru, že největší

hodnota je zatížena hrubou chybou a měla by se před
zpracováním vyloučit.

2.3 Srovnání kritérií.

Zbývá zmínit se o pokusech o vyšetření účinnosti
uvedených kritérií při odhalování hrubých chyb
v měření.
Účinnost statistického testu se obvykle vyjadřuje

tzv. silofunkcí testu, která udává pravděpodobnost
zamítnutí testované hypotézy (v našem případě prav·
děpodobnost vyřazení odlehlé hodnoty), když testo-
vaná hypotéza je opravdu nesprávná (v našem pří-
padě, když odlehlá hodnota vnikla do měření opravdu
nějakým mimořádným vlivem). Silofunkce testu tedy
určitým způsobem měří schopnost testu skutečně
hrubou chybu zachytit a vyloučit. Toho lze užít
k srovnávání testů - na zvolené hladině význam.
nost~ by byl zřejmě nejlepší takový test, jehož silo-
funkce by byla větší než všech jiných testů při zvole-
ném a. Tento problém se řeší obecně velmi obtížně.
Je však možno zjišťovat snoftinkce alespoň empi.

ricky na výběrech, v nichž n - 1 hodnot pochází z mo-
delu normálního rozdělení N (p, 0'2) a jedna hodnota
z rozdělení N (p + dO',0'2). Tímto způsobem se ukáže,
že při známé střední chybě metody nebo jejím velmi
přesném odhadu je nejúčinnější kritérium p ••; při O'
neznámém jsou nejúčinnější kritéria 1'i.i-l' je-li ovšem
i a i vhodně voleno (viz 2.2 C). Praxe ukázala, že při
rozsahu kolem n = 5 lze doporučit rl,o, při rozsahu
kolem n = 15 lzé doporučit 1'2'2'

U výběrů většího rozsahu neznalost O' nemá už
takový v~v na účinnost kritéria a testy, u nichž není
třeba znát 0', jsou už přibližně stejně účinné jako testy,
v nichž se užívá. 0'.

3. A.nalýza řady milřeni, skládajici se z nilkolika
oddillených skupin.
Ještě třeba řešit otázku, jak si počínat, rozpadá-li

se řada. naměřených hodnot téže neznámé veličiny do
dvou nebo více, llZ&vř~ných celků, vzniklých za stej-
ných podmínek nebo stejnou metodou (např. denní
a noční měření úhlu, ranní a odpolední nivelace, vý-
sledky měření základny několika invarovými dráty
apod.).
Příklad: Geodetická základna délky Z byla měřena

několika invarovými dřáty. Může se stát, že u některého
drátu došlo k deformaci a všechny hodnoty, tímto
drátem naměřené, jsou posunuty o nějakou konstantu
od skutečné délky.
Vzniká tak jakýsi vyšší typ odlehlé hodnoty - od·

lehlost celé skupiny hodnot od ostatních skupin nebo
(což je totéž) odlehlost průměru jedné skupiny od
průměrů ostatních skupin. Jde tedy o případ, kdy celá
jedna skupina dat pochází z jiného rozdělení (odchylka
celé skupiny byla zaviněna hrubou chybou). Budeme
uvažovat jen nejobvyklejší případ, kdy toto rozdělení
vzniklo pouze posunutím středu původního rozdělení
a nikoliv změnou rozptylu.

3.1 Formulace problému.

Formulujme přesně a obecně otázku:
Je dáno.p (p> 2) oddělených řad měření téže veli.

činy, řada R. se skládá z ni hodnot:
XiI ••• " Xi". (i = 1,2 ..... p).

Předpokládejme, že řada R. pochází ze základního
souboru s normálním rozdělením N (Pi,0'2), (i= 1,2 .. p).
Tedy středy p. rozdělení, z nichž jednotlivé řady po· _
cházejí, jsou obecně různé, také počty hodnot v jed·
notlivých řadách ni jsou obecně různé, (J2 je neznámý,
ale u všech řad stejný rozptyl.

Tedy R1 : X11' X12· ..•...•.. X1"1 •• N (f.1l' (J2)

R2 : X2l, X22, ••••.••••• x2" ••• N (P2' 0'2) (3,1)
Rp : Xpl, Xp2, •••••••••. Xpnp •• N (f,lp, 0'2)

Máme testovat hypotézu, že všechny skupiny pochá-
zejí z téhož rozdělení (vznikly za stejných normálníoh
podmínek měření), tedy že Pl= ,U2 = ..... = /-top.
Po otestování hypotézy máme v případě přijetí hy,

potézy, tedy Pl = ... ,. = pp = /l, určit f.l a 0'.
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V případě, kdy dojde k zamítnutí, je obvykle už vidět,
která z řad Ri je zatížena hrubou chybou. Je třeba ji
vyloučit a znovu test aplikovat; pak ze zbylých řad
určit p, a (1.

I 3.2 Metoda řešenÍ.

, Nejprve zavedeme označení:
. ni

Xi' = 1: xi; (součet hodnot i·té skupinyt (3,2)
j=l

1
Xi' = -Xi_ (průměr i·té skupiny) (3,3)'n.;

p ni

X ••= E 1: Xii
i_lj=l

í. p

X •• = ~X •• (n = 1: ni) (celkový průměr)
n· i"č1

Celkový součet čtvermi rozdílů od průtněru rozdělíme
na dvě části, které označíme

p -
QI = ~ ni (X" - X •• )2 (složka mezi skupinami)

i=l
p ni

Q2 = E 1: (Xii - X,.)2
i==lj=l

Jako testové kritérium zvolíme
Ql

F= p=T
~

(3,6)
(složka. uvnitř skupiD.)

n~p
Zvolíme·li tedy hladinu významnosti a a k ní určíme

a %.ní kritickou hodnotu Fa< (p -1, n - p), můžeme
provést test tímto způsobem: _ -
Z naměřených hodnot Xii určíme číslo F podle přede
pisu (3,7), srovnáme s kritickou hodnotou (tab. IV)
a převýší.li F kritickou hodnotu, můžeme tVrdit, že
na některou ze skupin ~apůsobil neobvyklý vliv aje
třeba ji vyloučit. Přijmeme.li hypotézu, je třeba od·
hadnout p,a (1. Nejlepším odhadem p, je opět cellq>vý
výběrový průměr podle vzorce (3,5), neboť všechny
skupiny mají stejnou váhu, odhadem (12 je buď

p ni

E 1:(Xii - X •• )2.
i == 11= 1

n .....•1
odhad, nebo také odhad

{JI +Q2
n~l

což, je obvyklý nestranný
Q2---,
n-p

4•.Závěr
. Kritéria hrubých chyb měření nám umožňují odha.
lit, .zda naměřená hodnota, odlehlá od skupiny ostat·
nícli dat, byla zaviněna hrubou chybou při provádění
měření. Výpočet jednotlivých kritérií je celkem snadný
a pro praktické pouŽití sloUŽ;íjednoduché tabulky.
Uvedených metód je možno použít vždy, jde·li o přes.
nější'ge<;>detické měření a prakticky pro jakoukoli
řadu naměřených hodnot nějaké veličiny (ať už úhlu
nebo délky). _
Aplikace. popsaných úvah by mohla přispět k při-

blížení' statistických metod geodetické praxi. Chtěla
qych však upozornit na to, že obsah článku se možná
nesetká s plným souh1a,semvšech zeměměřičů limůŽe

Tab. IV. Kritické hodnoty kritéria F (p - I, n - p)
na hladině významnosti rL = 0,05

"'p-l

n~
1 2 3 4 .

1 161 200 216 225
2 18,51 19,00 19,16 19,25
3 10,13 9,55 9,28 9,12
4 7,71 6,94 6,59 6,39
5 6,61 5,79 5,41 5,19
6 5,99 5,14 4,76 4,53
7 5,59 • 4,74- 4,35 4,12
8 5,32 4,46 4,07 3,84
9 5,12 4,26 3,86 3,63
10 4,96 4,10 3,71 3,48
11 4,84 3,98 3,59 3,36
12 4,75 3,88 3,49 3,26
13 4~7 3,80 3,41 3,18
14 4, O 3,74 3,34 3,11
15 4,54 3,68 3,29 3,06
16 4,49 3,63 -3,24 3,in
17 4,45 3,59 3,20 2,96
18 4,41 3,55 I 3,16 2,93
19

I
4,38 3,52

1

3,13 2,90
20 4,.35

I
3,49 3,10 2,87

vyvolat jistou výměnu názorů o principech statistic.'
kého postupu.
Lektoroval: Inž. Jan M achek, katedra matematické Ilta·
tístiky matematicko-fyzikální fakulty Karlovy universi·
ty, Praha
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Použití samočinného počítače v geodézii
lnž. Stanislav Maloň, 526:681.142-83

kandidát fysikálně-matematických věd, katedra mat. a deskr. geom., ČVUT, Praha '

lnž. dr. Oldřich Válka, VÚGTK, Praha

Principy a příklad použití samočinného počítače
.li geodézii1).

Automatizace a mechanizace zasahuje dnes již prak-
ticky do. všech odvětví národního hospodářství, vědý.
a techniky. Její význam spočívá v tom, že mnohé
namáhavé, zdlouhavé a často stereotypní práce značně
zhospodárňuje, 'zrychluje, zkvalitňuje a odstraňuje
lidskou námahu. Též v geodézii můžeme zavádět s vý-
hodou mechanizaci při ptoyádění výpočtů (jako např ..
výpočty souřadnic bodů polygonových pořadů), bodů
určených protínáním, vypočty ploch apod.) pomocí
matematických strbjů.
Na:še veřejnost byla již na různých místech v tisku

informována o existenci a některých aplikacích mate-
'matických strojů. Aktuálnost zavádění matematic-
kých strojů do geodetické praxe a nedostatek speciální
literatp.ry o tomto oboru v české literatuře nás vedly
k napsání článku, který má našečtenář,e informovat
o základních principech, na kte:tých jsou založeny
matematické stroje, o existujících typech matema-
. tických strojů; speciálně pak číslicových matematic-
kých strojů a o možnostech jejich použití v geodézii.'.1. Základní třídění matematických strojů.
Matematické stroje se dělí na dvě základní skupiny:
analogové matematické stroje a
čísli()ové matematické stroje.

Poznamenejme hned úvodem, že většinu úloh lze
řešit oběma typy strojů. Volba analogového nebo
číslicového matematického stroje je podmíněna dal-
šími okolnostmi a požadavky, jako jsou např. rychlost
a přesnost řešení, optížnost přípravy výpočtu (neboli
programování) případně náročnost údržby a v ne-
poslední řadě též investiční náklady na stroj.
. Anal~gové matematické stroje jsou charak-
teri~ovány tím, že představují určitý fyzikální systém
(mechanismus,. elektrická, síť, elektrolytická' vana
apod.), v němž se mezi spojitě se měnícími fyzikál-
ními veličinami, zobrazujícími matematické veličiny,
uskutečňuji analogické závislosti, jaké jsou mezi
matematickými proměnnými', řešené úlohy . Činnost
stroje probíhá v podstatě podle stejných systémů rov-
nic jako v dané matematické úloze. Analogové stroje
jsou zpravidla spe0ializovány pro, řešení úloh téhož
typu; tak např. existují analogové stroje pro řešení

_ algebraický~h rovnic, diferenciálních rovnic apod.
(zvané analyzátory); do skupiny analogových strojů
podle uvedené definice patří též většina graficko-me-
chanických početních pomůcek, jako planimetr, Ínte-
graf apod.
, Číslicové matematické stroj e jsou konstruo-
vány na zcela odlišných principech nežli analogové
stroje. Jejich Il;ázev je odvozen odtud, že operují
s fyzikálními "obrazy" čísel, vyjádřenýmiko-'
nečným počt~m ~náků - číslic. Číslicové mat.ema-

1) Odsta\7cá 1 až 4 zpracoval prvý z autorft, odstavec
5 zpracoval drupý z autol'ů. . ....,.. . ,

tické stroje provádějí operac~ na obrazech čísel, a to
aritmetické a nearitmetické operace; výsledky těchto
operací vyjadřují opět číselnými obrazy. Počet navzá·
jem různých operací u jednotlivých strojů nepřesa-
hujezpravidla tři až čtyři desítky.
Císlicové matematické stroje sc dělí2) na
analytické (děrnoštítkové) stroje a na
samočinné počítače.
O obou pojednáme v dalších odstavcích.

2. Analytické stroje a jejich funkce.
Analytické stroje vznikly postupným zdokonalo-

vánín~ strojů; určený6h původně k mechanizaci úkonů,
vyskytujících se při pracech se zpracováním statistic-
kých dat k různým evidenčním a ekonomickým úče-
lům. Vyzdvihněme úvodem charakteristickou vlast·
nost analytických- strojů: Tyto stroje provádějí vždy
jednu a tutéž nařízenou operaci (nařízení operace pro-
vádí operatér na programové desce) na libovolném
počtu čísel zobrazených v děrných štítcích (viz odst~4).
Pod pojmem analytické stroje se rozumí zpravidla

souprava několika strojů, funkčně i konstrukčně od·
lišných; uvedeme základní z nich a naznačíme jejich
nejdůležitější funkce.
Děrnoštítkový počítač je stroj, na němž se

provádějí aritmetické operace na číslech, vyděrova-
ných do děrných štítků; výsledky se děrují opět do
děrných štítků. Postupně byl okruh funkcí tohoto
stroje rozšiřován, takže dnešní děrnoštitkové počítače
provádějí kromě základních aritmetických operaci
(slučování, součin, podíl) řadu dalších kombinovaných
aritmetických operací (jako např. výpočet diferencí
dané funkce, tabelované ve štítcích, operace ab + c,
a + b + c + d na jediný průchod štítku strojem
apod.). U nás je zatím nejrozšířenější tzv. "kalkulf1ční
děrovač" ';1'-50, vyráběný n. p. Aritma.
Třídič je stroj, kterého se používá ke třídění štítků

podle indexu nějakého znaku (např. řazení štítků ve
vzestupném pořádku indexu znaku apod~); jde ves~ěs
o nearitmetické operace. .
Opakovač (reproduktor) ,slouží k reprodukci údajů

(číselných informací) z libovolnýclr polí jedné řady
děrných štítků do souhlasných (prázdných!) polí jiné
řady děrných štítků.
Ttabelátor tiskne kódované údaje z děrných štítků

(ve formě tabulky) na pruh papíru v obvyklé dek~dic- .
ké .sOustavě. Kromě této funkce může' tabelátor pro-
vádět zpravidla též součty údajů daných v sloupcích.
Dané údaje (číselné informace) se do děrných štítků

děrují pomocí děrovače, tj. stroje. který po stisk-
nutí klávesy, označené dekadickou číslici, vyrazi do
nafitaveného sloupce děrného štítku dírku, přiřazenou
této číslici podle daného kódu (nejčastěji se používá
kódu Powers nebo Hollerith; viz odst. 4).
V současné době s~ konstruují analytické stroje

2) Jednoduché kalkulační stroje v této práci neuva-
žujeme, ačkoli sem podle výše uvedené définice patří.
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z reléových (Aritma) a elektronických prvků (hlavně
firma IBM).
Operační rychlost analytických strojů se pohy-

buje u děrnoštítkových počítačů, tabelátorů a repro·
duktorů kolem 6000 operací/hod. a u třídičů kolem
24000 operací/hod.; existuj iovšem "rychlejší" analy.
tické stroje: tak např. počítač T·520 (Aritma) provádí
asi 8000 operací/hod. a některé třídiče firmy Remington
zpracují asi 42 000 štítků/hod. Poc;lrobné informace o
děrnoštítkových strojích najde čtenář např. v bro·
žurce [5].
Pomocí analytických strojů se výpočty mechanizují,

zrychlují a zhospodáriíují; nicméně při jejich použití
zůstává řada úkonů, které musí provádět člověk (naří.
zení stroje na příslušnou operaci, přenášení štítků ze
stroJe do stroje apod.). To má vliv na rozsah okruhu
výpočtů, které lze s výhodou řešit na těchto strojích.
Kritérium pro ekonomické použití analytic.
kých strojů vyslovíme asi takto:
Jestliže lze k dané matematické úloze stanovit ta·

kový .algoritmus (výpočtový postup), aby se táž ope·
race (aritmetická i nearitmetická) opakovala vždy na
velkém počtu (řádově sta až tisíce a více) děrných
štítků, pak je použití děrnoštítkových strojů ekono·
mické; v opačném případě hledáme jiné prostředky
(mezi nimi - je:li k dispozici - samočinný počítač).
O použití analytických strojů v geodézii viz např.
práci [4]. I

3. Samoěinný poěftaě.
Název samočinný počítač se v české terminologii

používá pro označení vysoce organizovaných číslico·
vých matematických strojů. Při použití samočinných
počítačů se přechod od řešení jednoho typu úloh kře·
šení jiného typu úloh provádí bez jakýchkoliv vnějších
změn v zapojenf a struktuře stroje (na rozdíl od analo-
gových a analytických strojů!). :Řešení úloh se provádí
podle předem vypracovaného výpočtového progra·
mu (= instrukční sítě), který se do stroje vkládá
ve formě instrukcí a čísel (viz odst. 4); instrukce i čísla
jsou během výpočtu uložena v paměti, tj. zařízení,
které slouží k z8;znamenání a uchování údajů a k jejich
předání v požadovaných časových okamžicích jiným
částem stroje, v němž se dále zpracovávají. Tyto-stroje
operují podstatně rychleji, nežli analytické stroje; do·
voluje to kromě použití "rychlejších" funkčních ele·
mentů (elektronky, polovodiče, ferity) též ta okolnost,
že nařízení stroje na jednotlivé (obecně řečeno navzá.
jem různé) operace provádí automaticky tzv. řadič
(odst. 4) na základě daných nstrukcf, a to v čase, který
je srovnatelný s časem, potřebným k provedení ope·
race.
Vedle aritmetických operací provádějí samočinné

počítače celou řadu dalších nearitmetických a logic.
kých operací. Všestranná použitelnost těchto strojů
je dána za cenu značně komplikované vnitřní vý-
stavby. To vede k tomu, že pro některé stereotypní
typy úloh, které mají některé společné vlastnosti, se
konstruují specialisované samočinné počítače,
které mají jinak všechny výše uvedené vlastnosti; po-
užívají je zpravidla vý~kumné ústavy a instituce (např.
pro geodetické účely byl konstruován počítač Z-H,
vyrobený firmou Zuse-Neukirchen; používá se též pro
optické výpočty; v ČSR je jeden exemplář, který
používá n. p. MEOPTA v Přerově).

Před započetím výpočtu je třeba stanovit takový
algoritmus, který dovoluje rozložit řešení úlohy v po-
sloupnost těch a jenom těch operací, které je daný
samočinný počítač schopen provádět; přitom základní
rozdíl přípravy výpočtu (programu) pro .samočinný
počítač od přípravy pro analytické stroje je v tom,
že u samočinných počítačů nezáleží na tom, jestli se
v posloupnosti operací jednotlivé operace jakkoli na-
vzájem střídají.

4. Základní pojmy z teorie ěislicových matema·
tických strojů.
Problematika číslicových matematických strojů je

příliš obsažná, než aby se dala postihnout v krátkém
informativním článku. Zasahuje totiž do speciálních
oborů matematiky (Booleova algebra), elektrotechni·
ky, případně mechaniky. Máme-li přesto čtenáře uvést
do koncepce samočinného počítání, omezíme se na nej-
základnější pojmy a principy; pro hlubší studium
odkazujeme čtenáře: na literaturu [1], [2] uvedenou
na konci článku.
4.1 Základním pojmem v teorii číslicových ma-

tematických strojů je číslicové zobrazování
čísel.
Číslo X (o němž pro jednoduchost výkladu předpo-

kládáme, že je celé) lze vyjádřit symbolem
Xl> X2, Xa, ... Xn, (I)

při čemž vztah symbolu (1) k číslu X je dán různými
způsoby, např. výrazem

X = x1An-l + x~n-2 + ... + Xn• (2)
kde znaky Xi (i = 1,2, ... , n) nabývají celočíselných
hodnot 0,1,2, ... , A -I, celé číslo A > I se nazývá
základem soustavy. Nejčastěji používaný základ je
A = 10 (dekadická soustava) a A = 2 (binární sou-
stava) (tab. 1,1). Jiný příklad vztahu symbolu (I)
k číslu Xmůže být definován třeba tímto způsobem

X = aX1 + bX2 + ... + rxn, (3)
kde čísla Xi (i = 1,2, , n) nabývají dvou hodnot
O a 1 a konstanty a, b , r jsou taková celá čísla, aby
byla zaručena jednojednoznačnost zobrazení čísla X
symbolem (I). Je-li např. a = 8, b~ 4, c = - 2,
d =:= -1, pak o čísle X, které je vYjádřeno symbolem
(1) při platnosti rovnice (3), říkáme, že je zobrazeno
Rubinoffovým kódem (tab. 1,2). Vztah čísla X a sym·
bolu (1) může být definován ovšem též jen tabulkou
(jeden takový příklad je uveden v tabulce I,3;nazývá
se Powersovým kódem).
Obecněji řečeno, každý způsob, kterým lze číslo X

jednojednoznačně vyjádřit symbolem (1), se nazývá

I I
(

X 1. Binární 2. Rubinoffův I 3. Powersův
kód kód kód

I .

O O O O O

I

O O O O O O O O O
1 O O O 1 O 1 1 1 1 O O O O
2 O O 1 O O 1 1 O 100 O 1
3 O O 1 1 O 1 O 1 01000
4 O 1 O O O 1 O O O 1 O O 1
5 O 1 O 1 ! 101 1 O O 1 O O
6 O 1 1 O

I
101 O O O 1 O 1

7 O 1 LI 100 1 O O O 1 O
8 1 O O O , 1 O O O O O O 1 1
9 100 1 1 111 O O O O 1

I

1959/190



Geodetický obzor
sv. 5/47 (1959) Č. 10 Mdloň, Válka: Použití samočinného počítače v, geodézii,

kódem; symbol (1) budeme nazývat k6dovým symbolem,
Xl' X2, ",' Xn - jeho znaky.
Zobrazování čísel se v číslicových matematic-

kých strojích provádí několika způsoby (a to i v jed-
nom a tomtéž stroji). Na vstupu a. výstupu stroje se
čísla zobrazují nejčastěji v děrných štítcích, děrných
páscích, magnetofonových páscích apod. Princip zobra-
zování čísel do děrných štítků (resp. děrných pásek) je
znám v geodézii např. z JEP.
Kódový symbol, vyděrovaný do děrného štítku,

se přemění (pomocí elektromechanického ohmatáva-
cího zařízení na vstupu) v systém elektrických pulsů,
které uvedou určité fyzikální elementy (relé, elektron-
kyapod.) do příslušných stavů (viz dále).

Základy fyzikálního zobrazování čísel v číslicovém
počítači:
Zobrazování čísel spočívá v tom, že se každému

znaku kódového symbolu přiřad~ jeden fyzikální ele-
ment, který má právě tolik stabilních stavů, kolika
hodnot může nabývat znak Xi. Z technického hlediska
jsou pro tento účel nejspolehlivější bistabilní ele-
menty, tj. fyzikální prvky, které mají~ dvě stabilní
polohy (tím je vysvětle:r;10,proč většina kódů, pou~íva-
ných v matematických strojích, je odvozena od binár-
ního kódu); jmenujme nejznámější z nich:
Elektrická žá!:ovka: stavu "svítí" přiřadíme číslo 1,

stavu "nesvítí" přiřadíme číslo O.
Elektromagnetické relé: Stavu "nabuzené relé" při-

řadíme číslo 1, "nenabuzené relé číslo O"; na obr. 1
je schematický nákres relé a zjednodušené schéma;

v nenabuzEmém stavu je propojena větev mezi body
A a O, v nabuzeném stavu je propojéna větev mezi
body A a B; (kroužky znázorňují elektrické žárovky,
napájené ze zdroje V, které připojujeme jen pro indi-
kaci napětí na svorkách B, resp; O).
Elektronka, resp. polovodiče; zpravidla dvě triody,

zapojené v tzv. ,trigger (klopný obvod), který
má dva stabilní stavy; jednomu stavu je přiřazena I,
druhému O, apod. '
Pro názornosť je na obr. 2 zakresleno schéma zapo-

jení čtyř relé, pomocí nichž lze všechny kódové symc

boly tabulky 1zobrazit kombinacemi stavů napětí na
sv.orkách Bi,resp. Oi; je-li napětí na svorce Bi, napí-
šeme na i·tém místě 4-místného kódového symbolu
znak Xi = 1, je-li napětí na svorce Oi, napíšeme na
i.tém místě kódového symbolu znak O. Je·li např.
nabuzeno relé 1'a,přiskočí kotvička, umístěná pod tímto
relé a přepne kontakty na svorku Ba; celkem tedy
bude napětí na svorkách 01, O2, Ba, O,; tento stav
zobrazuje, podle výše provedené úmluvy, kódový

symbol 0010, který může v různých kódech vyjadřovat
různá čísla; např. v binárním kódu je to číslice 2.
Zařízení, které je určeno k zaznamenávání a opě-

tovnému vybírání kódových symbolů, se nazývá
paměť. Nejjednodušším příkladem paměti je písemný
doklad nebo kartotéka z děrných štítků. Ve středně
rychlých počítačích se nejčastěji zatím používá tzv.
bubnová paměť: Je to kolem pevné osy rotující
kovový válec, potažený na povrchu ferromagnetickou
vrstvou. Plášť válce je myšlenými čarami rozdělen
na určitý počet záznamových políček - buněk; do
každé buňky lze zaznamenat (zobrazit) jeden binární
znak ve formě magnetického dipólu; číslice ,,1" se
zobrazí např. kladným impulsem, číslice ,,0" pak zá-
porným impulsem. Záznamové buňky jsou podle ux:či-
tého myšleného schéma seskupeny do skupin po
n členech (n je shodné s počtem binárních znaků kó-
dového symbolu), jejichž poloha na válci je přesně
definována: každá taková skupina záznamových bu-
něk, do níž lze zaznamenat jedén kódový symbol, se
nazývá paměťové místo; každému paměťovému
místu je přiřazeno celé číslo, nazvané adresa (říkáme
"Číslo X je uloženo na adrese č.... ").
Jsou též jiné druhy pamětí, založené na odlišných

fyzikálních principech; pro podrobnější informaci ?d-
kazujeme čtenáře na citovanou literaturu [1]. ,
Instrukce představuje, úplný náv~d, jakou ope-

raci v daném stadiu výpočtu má počítač provést.
Instrukce má formálně charakter kódového symbolu,
který ovšem musí být zřetelně rozlišitelný od kódových
symbolů čísel. V instrukci jsou obvykle obsaženy a
číselnými znaky zakódovány tyto informace:

a) Na kterých adresách v paměti jsou uložena čísla,
na nichž se má operovat,

b) jaká operace se má na těchto číslech provést,

c) kam (na kterou adresu) se má uložit výsledek po
provedení předepsané operace.
V instrukci mohou být obsaženy další informace,

naopak ovšem nemusejí být obsaženy všechny vy jme-
nované informace. Instrukce SAPO obsahují kromě,
vy jmenovaných informací ještě informaci o tom, podle
které ze dvou instrukcí má výpočet pokračovat v pří-
padě, že výsledek operace je kladný nebo záporný.3)

--------(,
.--------- f32

(~83

-------'(3

r--jJ~
C~

3) Instrukce, podle níž se rozhoduje, která z obou Bl·
terllll.tiv výpočtu má následovat, budeme nazývat "roz-
hodovaci instrukce".

1959/191



Maloň, Válka: Použití samočinného počítače v geodézii
Geodetický obzor
sv. 5/47 (1959)č. 10

Dekodér je zařízení, které slouží k transformaci
kódových symbolů podle daného zákona v jiné kódové
syrp.boly (způsob fyzikálního zobrazení kódových sym-
bolů zde neuvažujeme, poněvadž to není podstatné).
Informace, obsažené v instrukci, se dekodují v tzv.

řídicím dekodéru (= řadiči) v systému rozkazů
(elektrických signálů) jednotlivým· částem (blokům)
stroje, v nichž se provedou příslušné akce; potřebné
k provedení dané operace.
Dekodéry mají v číslicovém počítači mÍlOhostranné

použití - kromě již uvedeného použití jakožto řadiče.
Zde uvedeme ještě jeden velmi důležitý příklad použití
dekodéru jako tzv. binární sčítačky.
Mějme součet Xi + Yi = Zi, /kde Xi = G, Yi = G·

'V levé, silně oddělené části tabulky 2 jsou sčítanci

Tab. 2.
I I liII-;;-i-;~--Pi-l
"

Xi I YiI II
O I O I O

I
O

,
O

O I I O 'O I
O I O 'I O I

I IO I I I I O
1 O

I
O' O I

I -I I O I O
I

I
O I I O

I I ! I í I

Xi a '!Ii a číslice Pi-I> která má význam přenosu z niž-
šího, tj. (i -I)ého řádu do i-tého řádu. V pravé části
tabulky 2 jsou pak biBárně kódované výsledky součtů
Zi, které můžeme vyjádřit pomocí číslice Zi* v i-těm
řádu a přenosu P; z i-tého do (i + I)ého řádu.
Číslice na týchž řádcích v levé části tabulky můžeme

interpretovat jako kódované symboly, totéž v pravé
části tabulky 2.
- ' Binární sčítačka je podle uvedeného v podstatě
dekodér, který transformuje každý kódový symbol
levé části tabulky na příslušný kódový symbol pravé
části tabulky. Takový dekodér se dá konstruovat
z reléovýcli i elektronických elementů [1], [2].
Označme popsanou binární sčítačku, která provádí

součet dvou binárních číslic s ohledem na přenosy
v i-Mm řádu, symbolem, naznačeným na obr. 3. Sou-

Obr. 3.

čet dvou čísel, vyjádřených binárními kódovýnii sym-
boly o n + 1znacích (tj. X = xOx1 ~•• Xn, X ='YOY1'"
Yn), se provádí pomocí (n + 1) binárních sčítaček,
zapojených podle obr. 4 (zjednodušeno!).
Poznamenejme, že sčítačka na obr. 3 je základním

stavebnÍIílprvkem aritmetické jednotky čísli.
cového počítače, tj. jednotky,' ý. na se provádějí

aritmetické a logické operac2. Všechny aritmetické
operace se totiž dají - jak známo - odvodit pomoci
vhodných algoritmů od součtu.
Operaci "rozdíl" lze provést jako součet menšence

a (binárního) doplňk~ menšitele (tj. doplňku do čísla
2n+1); k realizaci tohoto algoritmu je třeba opatřit
sčítačku tzv. zpětnou vazbou; na obr. 4se zapojení
zpětné vazby při operaci "rozdíl" provede sepnutím
kontaktu R. .
Operaci "součin~' lze provést jako součet částečných

součinů podle známého algoritmu

IXY = (xo 2'" + x12'.-i + ... + xn) • Y =
= xoY . 2" + x1Y2n-\ + .. \ + x"Y.

Přitom je třeba mít na paměti, že násobení činitelem
2k (k je celé číslo) se v binární soustavě provádí stejně
snadno jako násobení činitelem lOk v dekadické
soustavě, tj. připsáním k nul, popř. posunutím obra-
zu čísla ve· stroji o k míst doleva. '

Obr. 4..

'Operaci "podíl" lze realizovat pómocí známého algo-
ritmu postupného odčítání dělitele od dělence.
Z důvodů čistě praktických (obvykle pro úsporu

elementů a zjednodušení počítacích obvodů) se popsané
algoritmy v uvedeném základním tvaru zpravidla ne- ,
vyskytují, nýbrž modifikují se různými způsoby; není
to však podstatné pro pochopení principů. Čtenář
nalezne podrobné poučení v knihách [1] a [6].

5. Přikfad použiti matematických strojů
pro geodetické práce.
Analytické :stroje (čI. 2) jsou již v geodetické

službě běžně používány při zpracování jeanotné evi-
dence půdy u některých oblastních ústavů. Pro vý-
početní práce bylo již vypracováno několik návrhů
ve VÚGTK. .
Zde uvedeme příklad postupu při navrhování vý-

počtu a vypracování programu' jedné z geodetických
úloh samočinným počítačem. Použijeme způsobu, ja-
kým jsou programovány výpočty pro čs., samočinný
počítač SAPO. '
Úloha zní: Pro mapování v Gaussově zobrazení je

třeba vypočítat pravoúhlé souřadnice rohů listů map
pro polovinu třístupňového pásu na, našem státním
území. Mapové listy budou mít rozměry v zeměpisných
souřadnicíéh Ltlp a Lt}' (obr. 5).
(Poznámka.: Tyto souřadnice nebude již třeba počí.

tat, protože GrÚ je má vypočteny pro listy map
v měřítku 1 : 5000, takže pro listy většího měřítka
je možné je opatřit jednoduchou interpolací. Uvádíme
. tento příklad jen jako ukázku rozboru úlohy):

Výpočet je dán vzorci, uvedenými v Matematické
kartografii prof. Dr F. Fialy, vydání 1955, ~tr. 121
v této úpravě:
X - B, = N. cos Ip sin Ip (k:02 + k4cos2IpK1.)" +

+ kG.cos'lp K2.}.G) (1)
Y = N. cos Ip (kl~ +ka cos21pKa}.a + ks' cos4IpK,. }.s) (2)
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kde
pi .' . a

ki ";'= -., (~= 1 až 6) N =V-- . (3)
~. 1 - e2sm2tp

aK1=5-tg2tp+9'YJ2+4'YJ4 (4)
K2= 61-58 tg2tp + tg4tp (5)
K3 = l-tg2tp + 'YJ2 (6)
K. = 5-18 tg2ťp + tg4tp (7)

vnichž I

. e2cos2tp
'YJ'I = 1 --:..e2 (8)

a, e jsou parametry elipsoidu Krasovského.
Rozsah pro tp od tpmln= 47020' do tpma,x=5l030'

pro Aod Amln= L1A do Ama,x=1030' -
Při programování výpočtu postupujeme zpravidla

tak, že nejdříve vypraéujeme tzv. vývojové blokové
schéma (vývojový diagram) obr. 6. Na základě tohoto
schéml:\,tu pak vypracujeme nejdříve obecný postup
výpočtu (obecnou instrukční síť) (tab.' 3) a dále pak
podrobný postup (podrobnou instrukční síť). "

Obr. Ii.

Na obr. 6 můžeme sledovat, j.ak bude postupovat
výpočet n~í' úlohy. Nejdříve (po vložení programu
a daných hodnot pomocí děrných štítků a jejich uložení
do paměti) stroj podle instrukce skupiny A (instrukce
označujeme v obecné instrukční síti dvěma písmeny,
neboť ve skupině A může být více instrukcí - tedy
AA, AB, AO .. ) přenese konstantu tpona jinou adresu
paměti, kde bude tato hodnota postupně měněna
ti L1tp.
i Ve skupině instrukcí B (tedy podle instrukce BA)

stroj připočte k přenesen~ hodnotě tpo= tpmm- LItp
konstantu Lltp a výsledek uloží na adrese přeneseného
fPo' Je tedy nyní na této adrese uložena hodnota země-
pisné šířky první rovnoběžky, po které bude výpočet
probíhat.

Tab. 3.

r Podle další (rozhodovací) instrukce (OA) se stroj
"přesvědčí", zda hodnota tpi+l> kterou dostal podle
instrukce BA, nepřekročila již maximální hodnotu
tpmax'Jestliže nikoli, pokračuje cestou +. Překročí-li
tpma,x,stroj zastaví (STOP).

Podle skupiny instrukcí D stroj' vytvoří všechny
potřebné funkce argumentu CPi+!' Pro funkci sinus a
kosinus (jako pro jiné často potřebné funkce) jsou
jednou pro vždy vypracovány tzv. instrukční pod-
sítě, které se pro výpočet naší úlohy převezmou a za-
řadí do skupiny instru~cí D. Dále se podle instrukcí
skupiny D vypočtou vztahy (3) až (8). .
Po pfípravě všech funkcí argumentu tpi+! a jejich

uložení v paměti stroje, přenese stroj podle instrukce
EA hodnotu (konstantu) Ao= Amln- LlA na jinou adre-
su paměti, kde bude postupně měněna. Podobně jako
u hodnoty tpo vytvoří podle další instrukce FA hod-
notu Ai+! a přezkoumá podle rozhodovací instrukce
GA, zda hodnota nepřekročila již Ama,x.Jestliže nikoli,
pokračuje podle skupiny instrukcí H a vytvoří po-
stupně mocniny Ai (i = 1 až 6), které uloží v paměti.
Pak již podle instrukcí skupiny f{ může vypočítat
vztahy (1) a (2) a poslat do výstupu hodnoty (X - B)
a Y k vyděrování do štítků. Po té stroj přejde na sku-
pinu instrukcí F a vytvoří si další A.
Jestliže podle instrukce GA vyjde rozdíl Ama,x- A;+l

záporný, tj. hodnota Ai+! již překročila Amax,přejde
stroj na instrukci BA, podle niž určí další zeměpisnou
šířku, na které bude výpočet opakován.
Podle tohoto vývojového schématu můžeme již při-

stoupit k. vypracování obecné instrukční sítě, jak je
pro několik instrukcí naznačena na tab. 3.
V této obecné instrukční síti znamená<aI>, <a2. atd.

"

I
Instrukce

Rozbor Slovník· --~._. -

I
Poznámka

index ~ operační symbol I + -. ,

Po rozkazech k uložení daných h~dnot do pafuěti. (Nula je např. uložena na adrese <0), ({Io na adrese <kl),
Ll({l na. <k2) ({I.ma,x na <k3) atd.)

! i

I
I

({Ii = ({Io'+ ° ({Ii = <al) AA

I
<ki) + <0) -+ <al) BA BA

({Ii+l = ({Ii + 4({1 ({Ii+l = <al) BA <al) + <k2) -+ <al) CA CA
= <a2) CA <k3) - <al) -+ <a2) I DA XA({Imu - 9'i+1
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I
Maloň, Válka: Použití samočinného počítače v geodézii

~čitou adresu paměti. Ve sloupci "Rozbor" je uveden
matematický vzorec, ve sloupci "Slovník" adresa, na
kterou je do paměti uložen výsledek, ve sloupci "in-
dex" označení adresy podle skupin, ve sloupci "ope-
rační symbol" je vyznačena operace s čísly, uložénými
na vyznačených adresách paměti a konečně· ve sloup-
cích" +" a ,,-" je označení instrukcí, podle kterých
stroj má pokračovat v případě kladného nebo zápor-
ného výsledku. .
Po vypracování této obecné instrukční sítě lze již

přistoupit k vypracování instrukční sítě podrobné,
v níž jsou konstanty i instrukce zapsány číselně tak,
aby podle toho mohly být naděrovány do štítků.
Štítky nejsou ovšem děrovány v kódu Powers, ale
v kódu pro SAPO.
Při vyp~acování podrobné instrukční sítě a přidělo-

vání čísel obecným adresám v obecné instrukční síti
je třeba dbát, aby nebyly obsazeny adresy, které jsou
vyhrazeny podsítím ve výpočtu použitým, a aby vý-
sJOOkyvýpočtu podle instrukčních podt>ítíbyly správně
napojeny na naši instrukční síť.
Podrobnosti o způsobu vypracování instrukčních sítí

nalezne čtenář v [2]. Zde jj>mechtěli jen poukázal na
možnost použití samočinného počítače na geodetické
úlohy. Není to ovšem možnost jediná.

Geodetický obzor
sv. 5/47 (1959) č. 10

Závěr
Matematické stroje nabývají stále v:ětšího významu.

Jejich vývoj je v posledních letech revoluční. Zasahují
svým významem nejen do výpočetních a administra-
tivních prací, ale i do řízení výroby. Geodézie nemůže
a nesmí zůstat stranou. Tento článek má za účel při-
blížit poznání těchto strojů pracovníkůmgeodézie a
alespoň v hlavních rysech ukázat na principy této
nové techniky.

Literatura:

[1] Tompkins"C. B., Wankelin, J. N.: High-speed
computing devices, 1950. Ruský překlad: Bystro-
dějstvujuščije vyči13litělnyje mašiny, Moskva, 1952.

[2] Kolektiv prac. ÚMS: Stroje na zpracování infor-
mací, Sborník I. a II., ČSAV, Praha.

[3] Fiala, F.: Matematická kartografie, ČSAV, Praha,
1955.

[4] Válka, O.: Stroje na zpracováni děrných štítkú
v zeměměřictví, GaKO 1956, str. 102 a 126.

[5] Kolektiv prac. ÚMS: Metodika technických vý-
počtú na strojích na děrné štítky, Státní úřad sta-
tistický, Praha 1958.

[6] Richards,R. K.: Aritmetic operations in digitaJ
computers, 1955 (ruský překlad AcitmetičesIcije ope-
racii na cifrovych vyčislitelnych mašinach, Moskva
1957).

Geodetické· práce pro stavbu štol kružberského přivaděče

Popis některých prací, rozbor přesnosti a výsledky, dosažené při vytyčování tlakové a vodovodní štoly kružber-
ského přivaděče o celkově délce 12,4 km.

Zásobování velkých sídlišť a průmyslových oblástí pit-
nou vodou je zejména v oblastech s důlní těžbou obtíž-
ným problémem. Ostrava jej vyřešila výstavbou kruž-;
berského přívaděi!e o kapacitě 2000 ljvt. Hlavními částmi
přivaděče jsou kružberská přehrada, tlaková štola, hydro-
elektrárna, úpravna vody, vodovodní štola a povrchové
potfubí s rozvodným zařízením. Přehrada zadržuje vodu
i'eky Moravice, jejíž povodí v Jeseníkách je velmi vod-
naté a zajišťuje tak dostatečné množství i v měsících
s malými srážkami. Tlaková štola vede vodu z přehrady·
. na hydroelektrárnu a na úpravnu. Upravená. voda jde
shybkou pod řekou Moravicí do vodovodní štoly, přeru-
šené druhou shybkou pod Melečským potokem a dále
povrchovým potrubím k rozvodnému zařízení v Ostravě.
Celý přivaděč je mohutné technické dílo, odpovídající

výrobní kapacitě Ostravy a jejímu významu ve výstav-
bě ČSR. ,
Podzemní část přivaděče, vyznačená na obr. 1, zahrnuje

tlakovou štolu (úsek označený 01 až 05) o délce 6732 m a
, vodovodní štolu (úsek označený 06 až 09) o délce 5698m.
Je jednou' z našich největších tunelových staveb a před-
stavuje i významné dílo geodetické. Stavba štol byla
urychlena ražením nal osmi úsedeh, nazývaných okny,
takže osa byla vytyčována nejen z portálů (o!<na 01, 05,
06, Os, 09), ale také ze dvou šachet (okna Oz, 03) a z boční
štoly (okno 07). Celkem bylo raženo na dvanácti přídích
současně; počet pracovišť pří obezdívce byl několikrát
vyšší.
Mimořádná důležitost splnění termínu výstavby při-

vaděče pro Ostravu ještě znásobila požadavky přesnosti
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a spolehlivosti vytyčovacích .prací. Vytyčeni bylo z~e-
snadněno tím, že geodetické projekllní práce nemely
předstih. Tento stav vznikl proto, že některé štoly geo-
logického průzkumu se staly schválením investice část!?i
přivaděče; při čemž jejich poloha bYla známa jen prt-
bližně. V jejich ražení bylo bez přerušení pokračováno
a současně byl dokončován druhý, stupeň prqjektu.
O těchto potížích, plynoucích z organizace výstavby,
hovořil autor podrobně na konferenci o inženýrské geo-
dézii v Bratislavě [1).
Při zahájení vytyčovacích prací vznikly tak vlas~ně dva

úkoly. Jednak rychle zkontrolovat geodetickou část pro-
jektu a dále zaji§tit plynulost vytyčovaclch prací pro
razení, aby stavba nebyla zdržována. K tomu je třeba
dodat, že úplná kontrola geodetické části projektu byla
investorem správně považována za součflst vytyčení. První
úkol řešil autor tak, že započal s kontJ;"olou·výšek, neboť
případnou větší výškovou chybu by bylo možno opra-
vovat jen s obtížemi. Teprve poté byly kOI\trolovány
směry a délky. Tento postup se ukázal brz,y správným.
Ve výšce u okna 09 byla zjištěna chyba 158 mm, což je
při samospádu 0,5 %0 hodnota značn~. Její odstranění
nečinilo tehdy potíží, spád byl malou změnou přizpOso-
ben skutečné výšce. Dále volil autor·vzhledem k čás-
tečně přehlednému terénu pro směrovo~. a délkovou
kontrolu tlakové štoly kombinovaný zpOsob. Úhly oso-
vého .polygonu měřil přímo, délky určoval z protínáni.
Pro vytyčováni osy v~ štole byla využívána co nejvíce
nedělní pracovní přestávka. Zejména byl vytyčován směr,
provažovány šachty a kontrolován osový polygonový
pořad. zátím co výšky a délky byly měřeny při provozu
Při prvním vytyčení, tzv. pracovním, bylo postupováno
co nejjednodušeji a byl kladen dOraz na rychlost. Při
druhém vytyčení, tzv. hlavní kontrole, po určitém po.
stupu přídě byl vytyčený pořad směrově, dél!<ově j výš-
kovězaměřen a' poloha osy byla podle vypočtených od-
chylek O'pravena. Tento zpOsob dvojího vytyčení je nutný
na všech stavbách s vyššími požadavky na přesnost a
u tunelových staveb, kde druhé vytyčenfčasto spojujeme
s hlavní kontrolou, je zvláště vhodný.
V dalších kapitolách bude uveden stručný přehled auto-

rových prací na povrchu i ve štole. Pozornost bude věno-
vána zejména dosažené. přesnosti a výsledkOm prorážek.

Tlaková štola

Poloha a tvar tlakové štoly je zřejmý z obr. 2. Osa
je označena čerchovanou čarou. Štola má kruhový .průřez
o průměru 2,40 m, s obezdívkou betonovou ~ebo ze!~zo-
betonovou. Poměrně přehledný terén dovolil vy~~clt a
zajistit všechny vrcholové body n~ povrchu. !akJlz bylo
uvedeno, byly úhly na vrcholovych. (lomov~:~) bodec~
VI až V4 a na mezilehlých bodech 2 az II, tvoqclch hlavm
osový pořad měřeny přímo. Mezilehlé body byly voleny
na lomech terénu tak, aby jejich ťočet byl ,nejmenší a
aby bylo možno měřit theodolitem 'Postaven~m na sto-
janu. Jejich poloha je zřejmá z obr; 3, kC!e JSou vyzna-,
čeny I záměry. Délky stran hlavmho p<:radu by!y v,y-
počteny ze souřadnic bodů hlavn~ho, poradu, .?rcenych
protináním a rajóny z t~ig~nometrt:k'y~h a zh~sťovacích
bodů. Na obr. 2 jsou zamery protmam vyz~~ceny čár-
kovaně, rajóny dvojitě. Protínání bylo ~~mer~n? zcela
běžně bez zvláštního zřetele na tvar troJuhelmku; sou-
řadnice byly vyrovnány aritn:etickým, pr~měrem. Tento
kombinovaný způsob byl velmi ekonomicky. PotřebEIá vy-
soká přesnost lomových úhlů ~sY,štoly byla z~rucena a
přesnost délek vzhledem k mlrnemu zalomem osy po-
stačovala. Přitom souřadnice vrcholových bod\! poskytly
kontrolu vrcholových' úhlů. Kratší, s,trany, hlavní~o p.o-
řadu byly určeny paralakticky dvoJnasobnym rozvmutlm
základ nové latě [5]. Poloha hlavních bodů osy u_oken
Oz a 03 byla .určena vloženými pořady (~ody .12 az ,18),
připojenými úhlově a délkově na hlavm porad. Delky
stran vložených pořadů byly měřeny rovněž paralakticky.
U okna 03 byla kromě orientačních ~ámě~ 16-15 a !~.-17,
které byly poměrně krátké a strme, urcena pozdeJI zá-
měra na bod 16'. Tento bod byl zřízen ve směru údolí na
nejvzdálenějším místě a zaměřen protíná ním z bodů
hlavního pořadu. U okna 05 byla orient~ce osy ~0!ltro:
lována záměrou na vzdálený trig. bod, nahodou vldltelny
rovněž ve směru údolí. ,
Z obr. 2 a :5 je zřejmé, že úplně určit polohu tlakove

štoly triangulacíby bylo velmi obtižn,é, nákladné a prav-
děpodobně i méně přesné než uvedeny zp~sob. Tento. stav
vzniká u většiny případů vytyčení tunelu, kdy potrebu-...

.,,6'
0"/.... ::

J'- ~'-'-'"-"-~~-I-I -------+--------.1
1 O 2~

~ ~ ..:.~ .v. .. ,., . 1 ···.15 '
___ c •• ~ __ • ~~-.t~.J~.3-····. . ~ ;/7.

1'" --_.' . ',: /~t - ~ ";'16,
TI ql~ ťY.
I I

Qo
>1(

I.

"

'
io(J

5.0,•.
1/1.

! o
6,0

1959/195



"Geodetický obzor
b sv. 5/47 (1959) Č. 10

jeme určit triangulací body v údolích. Zde by bylo možné
postupovat nejlépe tak, že bychom použili triangulační
řetězec s některými body totožnými se stávajícími trig.
body, pomocí nichž bychom určili rozměr sítě. Méně vhod-
né by bylo doplnit stávající síť potřebnými zhušťovacími
body, neboť by bylo potřebí znov'u určit dosavadní zhuš·-
ťovací body, jejichž přesnost by pravděpodobně nebyla
dostatečná. Přitom by vznikly potíže ..zejména v údolích
u oken 03 a 05, neboť údolní svahy jsou zde strmé a
zalesněné.

Převýšení mezi hlavními body osy před portály a
u šachet určil autor'nivelací, vyznačenou na obr. 1 čár-
kovaně. Nivelační pořad byl měřen přístrojem Wild N3
a porovnanými invarovými latěmi. Byl připojen na značky
podrobné nivelační sítě všude tam, kde to bylo možné.
Částečně byl veden i souběžně s pořadem podrobné ni-
velace (na obr. 1 vyznačen tečkovaně). Přesto, že terén
byl v některých úsecích pro nivelaci nepříznivý (strmé

Poloha osy byla určena polygonovým pořadem, vyznače-
ným na obr. 4 plnou čarou. Kontrolní pořad autorův bYl
shodný až na několik bodů s pořadem projektu. Tvar
pořadu projektu byl na několika místech, pokud to bylo
časově možné, zlepšen, a to zejména u'okna č. 6, kde byl
zřízen polygonový bod Č. 2 na zřícenině hradu Vikštejn
(obr. 5 a 6). Odpadly tím dvě dlouhé strany kolmé k ose
štoly (na obr. 4 a 5 jsou vyznačeny čárkovaně), které
snižovaly směrovou přesnost vytyčení. Chyba v délce
strany kolmé k ose se přenese plnou hodnotou jak:)
chyba ve směru osy. Pořad byl zaměřen jako volný.
Použita byla paralaktická polygonometrie s dvojnásob-
ným rozvinutím základnové latě [5J. Projektant připojil
pořady, určující polohu štoly, také na trigonometrické
a zhušťovací body. Připojení je vyznačeno na obr. 4 a 5
rovněž čárkovaně. Nevhodný tvar připojovacích pořadů
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svahy, lesní stezky apod.), bylo měřením při zatažené
obloze a volbou kratších záměr (průměrně 15 m) dosa-
ženo značné přesnosti (viz další kap.). Jelikož u tune-
lových prací jde zejména o přesné určení převýšení,
nebyl pořad vyrovnáván mezí body podrobné sítě a byl
vypočten jako volný přípojením pouze na jednu značku
pro každou štolu. Každé připojení poskytlo kontrolu.
Vyrovnání by výsledky zhoršilo, neboť přesnost podrobné
nivelace byla zde nižší než nivelace autorovy a dále po-
drobné nivelační sítě mohou obsahovat deformace vlivem
nesourodých měření. pozdejší revize podrobné sítě, o níž
bude zmínka u vodovodní štoly, tyto předpoklady po-
tvrdila. Převýšení mezi okny byla ještě' kontrolována
s menší přesností trigonometricky.

Vodovodní štola

Způsob určení polohy je znázorněn na obr. 4. Štola
má rovněž kruhový průřez o průměru 2,10 m. Zalesněný
a členitý terén nedovolil přímé vytyčení osy na povrchu. ,
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by snížil přesnost v poloze hlavních bodó osy, a byl
proto pro vytyčení použit volný pořad autorův. Připo-
jení na trigonometrickou síť vyloučilo možnost výskytu
většíc;h chyb. Osa štoly byla původně mezi okny přímá.
Během ražení byla trasa následkem geologické poruchy
změněna a na úseku 07 - 08 byly vloženy tři nové lomové
body.
Způsob výškového určení vodovodní štoly byl stejný

jako u tlakové štoly. Podélný řez vodovodní štoly viz na

"

nic pa 20 m a přídě byly určovány při prvním vytyčení
technickou nivelací přístrojem Wild N3 a qřevěnou latí,
stavěnou na kolejnice. Staničení bylo měřeno ocelovým
pásmem délky 50 m běžným způsobem. Pouze u vtokll
okna 01 a v boční štole 07, kde délková chyba ovliv··
ňovaia směr, byl používán přesnější zpllsob s pásmem
délky 20 m, napínaným síloměrem a čtením na obou
koncích.
Zpřesnění polohy osových bodll bylo výhodně spojováno
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obr. 7. Jak již bylo uvedeno, objevily se ve výškách
vodovodní štoly rozdíly. Investor proto požádal na do-
poručení autora ÚSGK o dodatečné doplnění podrobné
sítě pořadem jdoucím v blízkosti okna 09. Pořad byl
doplněn a současně byla nivelační síť v okolí přivaděče
revidována a převyrovnána. Výsledky autorovy byly po--
tvrzeny, rovněž rozdíly mezi podrobnou a autorovou ni-
velací se zmenšily. Nevýhodou bylo, že vznikly rozdíly
v nulovém horizontu, a to u bodu, na který autor při-
pojil tlakovou štolu 39 mm a u vodovodní štoly 18 mm.
Pro stavbu byl samozřejmě používán původní horizont,
neboť výšky nelze během stavby měnit. Ve výsledcích
byla tato okolnost uváděna. Chyby ve výškách projektu
vz~ikly tím, že byly použity nivelační pořady, jedno-
stranně nriuoiené na. poříční pořad řeky Moravice a ne-
bylo nivelováno souv,isle mezi jednotlivými okny. Kromě
malé přesnosti poříční nivelace mohly být výsledkY ovliv-
něny ještě systematickou chybou v délce latě, rostoucí
s převýšením.

Vytyčování osy pro razení a obezdívku

Po kontrole osy štoly na povrchu sestavil autor defini-
tivn! vytyčovací schéma. Rozdíly vůči projektu byly u tla-
kové štoly malé; U vrcholových úhlů byly průměrně 13 CC,

ve staničeni 5 cm a ve výškách průměrně 1,0 cm, nej-
výš 2,6 cm. U vodovodní štoly byly rozdíly větší. U okna Ou
byl rozdíl v orientačním směru osy 152cc, u ostatních
oken průměrně 38cc• Projevil se zde jednak vliv použi-
tého postupu, tj. obecného polygonového pořadu, a
'dále zejména vliv jeho tvaru. Zalomenost i šířka pořadu
byly značné a v úseku 08-09 následovala po straně délky
728 m délka 99 m. Toto střídání délek nutně vyža-
duje měřit vrcholové úhly trojpodstavcovým způsobem.
Jinak může snížit přesnost úhlového měření, jak o tom'
svědčí největší odchylka v orientačním směru u okna 00.
O rozdílech výšek a jejich příčinách byla zmínka v pře·
dešlé kapitole.
Na počátku této kapitoly je vhodné také se zmínit

o vlivu způsobu raženi na přesnost vytyčení. U tunelů
a štol, ražených tzv. plným. profilem, je poloha osy pro
• ražení v přídi důležitá. Každá odchylka znamená zby-
tečný nadvýlom. Tím vzniká zvýšení nákladů nejen
o zbytečně vylomený prostor, ale i o hmoty, jimiž musí
být nadvýlomy vyplněny. Proti tomu při ražení tunelů
tzv. směrovou štolou je možné vyrovnat někdy i po·
měrně velké odchylky při rozšiřování profilu podle toho,
které tunelovací soustavy se' používá.
Již v úvodu byl zdůrazněn význam dvojího vytyčení

se zpřesňovánim. Při prvním vytyčení byl směr osy vy-
tyčován theodolitem Wild 1'2 (obr. 8). Cíleno bylo na
olovnice a směr byl vyznačován na pevném osovém bodu
a na výdřevě nebo stropních rozpěrách (v úseku bez
výdřevy). Kladen byl důraz na rychlost úkonu, aby doba
nedělní pracovní přestávky byla co ni!jvíce využita. Ně-
kolikrát se podařilo vytyčit směr pro ražení za provozu
hěhem střídání směn. Výšky pevných bodů, výšky kolej-
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s hlavní kontrolou osy vždy po přiměřeném postupu přídě,
v přímých úsecích asi po 500 m. Osový pořad o stranách
přibližně 250 m byl přesně měřen. Úhly byly měřeny
theodolitem Wild T2 s trojpodstavcovou souprav:ou
(obr. 9) ve dvou laboratorních jednotkách. Délky byly
měřeny stejně jako při prvním vytyčení, ovšem pečli-
věji. Výšky byly určovány přesnou nivelací přístrojem
Wild N3 a závěsnými latěmi [4].<Výpočtem byly určeny
odchylky bodů vzhledem ke správnéí poloze a osa byla
opravena.

Zvláštní péče byla věnována orientaci osového pořadu
jak v úsecích ražených z portálů, tak při provažováni
šachet. Při orientaci na hlavnich bodech před portály
byly připojovací úhly měřeny v době malého růzdílu
teploty vzduchu na povrchu a ve štole, aby byl snížen
vliv vodorovné refrakce při průchodu záměry portálem.
Poloha portálů v údolních svazích nedovolila zajistit
hlavní body dále od portálů než asi 5 až 15 m (obr. 11,
12), takže dodržování této zásady bylo důležité.

V šachtách byl osový pořad orientován mechanickým
promítánímolovnicemi. Na přesnosti provážení směru
závisela prakticky přesnost vytyčení tiakové štoly v (1se -

cích, ražených z oken 02 a OJ, a byla mu proto věnována
mimořádná pozornost. Délky úseků, vytyčovaných ze ša-
chet, byly u okna 02 700 m a 1222 m, u okna 03 1492 m
a 124'7 m, takže i malé odchylky orientace by znamenaly
velké chyby prorážek. Malá hloubka šachet 20 a 12 m do-
volila použít ustálených oiovnic o váze 25 kg, zavěše-
ných na ocelovém drátu průměru 0,5 mm. U okna OJ
byly nejprve vyhloubeny dvě navzájem nespojené šachty,
z kterých se razily asi poloviny úseků, takže i osa byla
vytyčpvána odděleně. Délky provažovacích základen
(vzdálenost závěsů) byly u okna 02 2,00 m, u okna O;
4,10 m a 6,20 m a po spojení šachet 40,30 m. K připojení
byl používán protáhlý trojúhe!ník na povrchu i v šachtě.
Provážení bylo opakováno až osmkrát, vždy po dvojicích.
Výšky v šachtách byly určovány nivelací na zavěšeném
pásmu, zatíženém vahou 10 kg (napětí při porovnání).
Zavállěny byly opravy z teploty a porovnání. Oprava
? protažení pásma vlastní vahou je 11 malých hloubek
nepl'.trná. Výsledky a zkušenosti z prov8'Žování šachet
kružberských štol spolu s pracemi v šachtách jiných
tunelových staveb autor již uveřejnii [2].

Zmínky zasluhuje také vytyčování osy v obloucích dol-
ního a horního vtoku okna 01 (obr. 13). Osa byla zde
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vytyčována způsobem tětivového mnohoúhelníka. Maxi-
mální délka tětiv byla vypočtena podle šířky štoly tak
aoy vzdálenost záměry od stěny byla nejméně 20 cm.
Při ražení byl vždy vytyčen začátek oblouku a pak po-
stupně směr tětivy a další bc-d oblouku. Mezilehlé body
byly vytyčovány pravoúhlými souřadnicemi od tětiv. Při
betonáži byly obedňovací ramenáty (obr. 14) vytyčovány

Obr. 14: Vytyčování ramenátů vro betonáž v oblou~u

polárně z bodů tětivového mnohoúhelníka. Mimo středu
ramenátu byl vytyčován i jeho směr (směr poloměru)
pomocí úhlu, který svírá rajón s poloměrem. V horním
vtoku, raženém ve spádu 30 %, byl ještě vytyčen sklon
ramenátu, jelikož projekt volil kruhové ramenáty sklo-
něné, ačkoliv snazší práce by byla se svislými ramenáty
eliptickými.
Pevné osové body byly osazovány v přimých částech

štl)ly ve vzdálenosti 60 až 100 m. Ponejvíce to byly
bloky se skobou, zabetonované do dna štoly. V úsecích
silně vodnatých byly směr a staničení vyznačovány na
skobách, osazených do stropu a výška byla zajišťována
čepovou značkou v boku štoly. Podkladový beton dna
s kanálkem byl kladen běherJ:.l ražení. Osové body byly
při tom přemísťovány. Používána byla skoba, osazená přes
kanálek, s navařenou hlavou nýtu, na kterou byla sta-
věna nivelační lať. Z přemístěných bodů byla vytyčo-
vána po prorážce úseku betonáž roury. I

Kubatura výlomu a betonu byla určována měřením
příčných řezů. K tomu byly používány stojany s otáči-
vým a výsuvným ramenem. Stojarl se upnul mezi dno
a strop štoly tak, aby střed otáčení ramene byl totožný
<;e středem kruhového průřezu štoly. Otáčivé rameno
se postupně nastavovalo do stejných poloh pro každý
řez pomocí vrubů na kotouči, upevněném ve středu otá-
čení ramene. Po vysunutí ramene až k hornině byla
čtena délka paprsku. Tvary příčných řezů se zakreslo-
valy do pasových listů a p1animetrováním se určily jejich
plochy. z nichž se vypočetla kubatura.
Investorská kontrola vytyčení štoly se uskutečnila až

v posledním roce vytyčovacích prací. Po dlouhém jed-
nání s různými složkami a také i Vysokou školou báň··
skou musel převzít kontrolu projektant. Vzhledem k po-
kročilosti prací kontroloval jen některé úseky vesměs
<;dobrou shodou výsledků.

Přesnost měřeni a výsledky prorážek

Pro betonáž štoly byly stanoveny investorem připustne
odchylky '" 10 cm ve směru a ± 1 cm ve yýšce. Snahou
autora bylo dodržet tyto hodnoty i při pr~rážkách. Již
na první pohled je zřejmé, že jsou velmi přisné a před-
stavují přibližně hodnoty stř. chyb prorážek (viz dále
tab. 1). Připustime-li možnost skutečných odchylek
v hodnotě dvoj- ~ž trojnásobku stř. chyb, byly by uve·
. dené tolerance překročeny zejména při prorážkách del-
ších úseků. Jelikož před prorážkou úseků byl kladen
pouze podkladový beton s kanálkem a vlastni obezdivka
roury byla zahajová.na až po prorážkách, bylo možné
tento poměr hodnot ponechat, neboť vyrovnat odchylky
prorážek v hodnotě i trojnásobku stř. chyb by bylo
možné ještě bez obtiž!.
Polohy prorážek jsou v:vznačeny na obr. 3 a 6, kde

jsou šipkami vyznačeny i směry ražení. Prorážky jsou
číslovány římskými číslicemi.
Pro tlakovou štolu byly stř. chyby prorážek vypo-

čteny z následujících stř. chyb měřených prvků. Stř.
chyba vrcholového úhlu osového pořadu na povrchu, mě-
řeného theodolitem Wild T2 s trojpodstavcovou soupra-
vou dvakrát nezávisle po dvou laboratorních jednotkách,
vypočtená z rozdílů obou měřeni, byla ± 3,100. Z odchylek
od průměrů byla pouze ± 2,200 (vnitřni přesnost). Vliv
chyb v dostředěni theodolitu a cílů byl vzhledem k po-
užiti nucené centrace uvažován pouze při orientaci po-
řadu ve štole u portálů i šachet. Pro stř. chybu v dostře-
děni byla použita hodnota '" 1 mm. Pro délky, určené
ze souřadnic, byla určena hodnota stř. chyby '" 5,0 cm,
nezávisle na velikosti délky. Vychází ze stř. souřadnicové
chyby ± 3.5 cm bodů hlavniho pořadu, určených proti-
nánim. Pro délky. určené paralakticky, byla jednotková
stř. chyba v délce 100 m ± 0,5 cm. Systematické chyby
úhlového měření jsou při použiti laboratorní jednotky
zanedbatelné zejména proto, že se měří lÍhly po obou
stranách pořadu. U délek byl systematický vliv uvážen
jen pro paralaktický způsob, a to hodnotou 1/100000,
vyjadřujíci nejistotu souhrnné opravy z porovnání zá-
kladnové latě [51. Z těchto hodnot byly vypočteny po-
moci vzorců pro volný pořad obecného tvaru stř. chyby
v poloze hlavnich bodů vždy pro jeden koncový bod
úseku. Druhý koncový bod byl považován za bezvadný.
Pro vytyčeni osy ve štole byla k tomu připojena chyb:!
orientace pořadu u portálu nebo prováženim a chyba
vytyčeni osového pořadu. Stř. chyba vrcholového úhlu
ve štole byla ± 3,700 (měřen ve dvou labor: jednotkách).
Stř .. chyba přímého délkového měření byla ± 5 mm
na 100 m, vliv systematických chyb byl vyjádřen hod-
notou 1/25000. Stř. chyba orientace šachtou okna 02
byla '" 20,00,okna 03 ± 3300.
U vodovodní štoly byla dosažena u vrcholového úhlu

na povrchu, měřeného theodolitem T2 trojpodstavcovým
způsobem ve dvou labor. jednotkách, stř. chyba ± 3,900
(vnitřni přesnost). Délky stran byly měřeny paralakticky
použitím dvou základen současně. Také zde by bylo
vhodné měřit celý pořad dvakrát za rozdílných podmí-
nek, zejména v jiné denni době, kdy rozdllný průběh
ohřivání vzduchu snižuje vliv vodorovné refrakce. Pro
nedostatek času nebylo druhé měřeni uskutečněno. Zá-
kladnová lať byla před a po měření porovnána na geode-
tícké základně Hvězda. Přesnost délkového měřeni na
povrchu byla charakterizována stř. chybou ± 1,6 cm
v průměrné straně délky 261 m, tj .. 1/16 500. Pro vyty-
čováni ve štole byly hodnoty stř. chyb stejné jako u tla-
kové štoly.
Přesnost určeni výšek byla dána stř. kilometrovou

chybou dvojí nivelace na povrchu v hodnotě ± 1,2 mn~
při délce 20,1 km. Ve štole bylo dosaženo hodnoty
± 4,5 mm.
Stř. chyby koncových bodů úseků a prorážek jsou

spolu se skutečnými odchylkami prorážek sestaveny
v tab. 1. Je z nich zřejmé, že při vytyčování směru nebyly
stř. chyby prakticky překročeny a tolerance '" 10 cm
s malým překročením u prorážky II byla dodržena. Sku·
tečné délkové odchylky jsou proti tomu vesměs vyšší
než stř. chyby. Svědčí to o tom, že stř. chyba délkového
měření ve štole byla pravděpodobně vyšši a u vodovodní
štoly je kromě toho možné, že vodorovná refrakce snižila
přesnost některých délek na povrchu. Výsledky výško-
vého měření ukazují. že přesnost nivelace na povrchu
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1 Délka úseku [Stř. chyba koncového ; Stř li ba ážk Skutečná odchylka
>Q i',. ! ,bodu úseku na povrchu I,. • C Y pror Y prorážky
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i ve štole byla vyšší, než udávají uvedené stř. chyby.
Trigonometrické měření výšek je cennou a levnou kon-

trolou, zajišťující výšky zejména proti hrubým chybám,
Jeho přesnost pro tento případ a tím i účinnost jako
kontroly je možno posoudit z tab. 2, kde jsou uvedeny
rozdíly vzhledem k. niVelaci. Zvláště u vodovodnIštoly
jsou tyto rozdíly malé, jelikož strany určujícího pořadu
byly ve srovnání s tlakovou štolou podstatně 'kratší.

Obtížnost a namáhavost vytyčování podzemních staveb
je dostatečně známá. Ukružberských štol bylo nejobtíž-
nější vytyčování v úsecích silně vodnatých, neboť výška
vody ve štole zde dosahovala Ičasto 50 cm i více. Měření
při provozu vyžadgvalo rovněž pozornosti a opatrnosti.
Došlo také k několika pádl1m při chůzi štolou ve vodě,
které skončily pouze studenou koupelí.
Pozornost byla dále věnována otázce ochrany pevných

bodů před porušením.' Zejména byly důkladně zabezpe··
čeny hlavhí body osy přeó pOl'tály a u šachet, jejichž
porušení by bylo znamenalo, znaČJlou ztrátu. Z toho dů-
vodu byly některé body projektu přemístěny na bezpeč-
nější místa a důkladněji zajištěny. Proti tomu osové body
ve štole byly často poškozovány. Příčinou byly hlavně
dodatecné přibírky. dna a opravy koleje. Obnovování
osových bodů ve štole tvořilo trvalou součást vytyčo-
vacích 'prae-í. některé body byly obnovovány i třikrát.
Nakonec je třeba uvést, že uvedené a používané pra-

covni postupy se ves-rilěs osvědčilY"a to nejen po stránce
technické, jak ukazují dqbré výsledky, ale i po ·stránce
hospodárnosti, neboť nák'lad na vytyčenI byl minimální.

Lektoroval: doc. inž.' dr. Václav Krumphanzl,
fakulta inženýrského stavitelství CVUT. v p~

526.98 Brandstatter, L.
Exakte Schlchtlinlen und topographlsche Gelande-

darsteUung. (Přesné vrstevriice a topografické zobrazeni
terénu.) (Sotlderheft 18. der(()sterreichischen Zeitschrift
fUr Vermessungswesen, Wien 1957, str. 94, 2 přílohy,
49 obr.) •
OJ:. Leonhard Brandstatter se zabývá ve své habilitační

práci důležitym úkolem zobrazení terénu morfologicky přes-
nými vrstevnicemi, .které doplňUje kresbou hran a morfo-
logickým stínováním. Tato práce .obsahuje cenné .myšlenky,
které mohou přispět ke zkvalitnění obsahu mapy. .
Pr.áce má tyto části: úvod, geometrickou a zobrazovací

čl1sta závěr. V úvodu jsou stanoveny cesty morfologicky

IRozdíl mezi převý-
Vzdálenost i šením z nivel.

Úsek : a trig. měření
~-_._~.__..··,-·----·--i----,------~---

i km " mm
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správného a názorného zobrazení topografické plochy. Jsou
to: vhodné výšky vrstvy a kresba hran. Splnění těchto
podmínek zvýší názornost mapy a současně exaktnost
vrstevnic: Největší uplatnění najde tato metoda v území
s terénními hranami. Geometrická část' pojednává o způ-
sobu stanovení optimální výšky vrstvy. V této části třídí
autor vrstevnice a dává přednost vrstevnicíril s konstantnl
výškou vrstvy. Ze stanoviska přesnosti rozlišuje autor
tyto druhy vrstevnic: vrstevnice z přesných fotogram-
metrických přístrojů, fotogrammetricky. vyhodnocené II

uprav,ené vrstevnice a konečně vrstevnice pořízené sto-
lovou anebo tachymetrickou metodou.
Při poslolzování přesnosti dává autor přednost tvať'ové

věrnosti před přesností v nadmořské výšce. Je to proto,
že tvar vrstevnice je i bez měření srovnatelný v přírodě.
Přesnost fotogrammetrických vrstevnic nemá stáíou hod-
notu, ale je ovlivněna: sklonem krajiny, pOrostem, vrženými
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stíny a mechanickými chybami přístrojťí. Bralldstlitter
uvádí hodnoty a vzorce pro přesnost fotogrammetrických
vrstevnic pro některá měřítka a metody.
Exaktními vrstevnicemi nazývá autor jen vrstevnice

z fotogrammetrických přístrojů a z území o větSim sklonu
než 150• Od exaktního vrstevnicového zobrazení požaduje,
aby vyhovovalo kritériu výškové přesnosti a také dobře
vystihovalo malé terénní tvary, které lze zobrazit v měřítku
1napy. Při vyhodnocování leteckých snímků vyžaduje zna-
lost morfologie a při použiti jiných metod než fotogram-
metr:ckých dává přednost stolové tachymetrii před početní.
Pro sklon menší než 50 doporučuje .ien stolovo~ metodu.
Jako příklad uvádí použiti stolové metody ve Svýcarsku,
kde bylo provedeno touto metodou mapování v měřitku
1 : 5000 a 1: 10 000. Upozorňuje na Kilianovu metodu,
která je vhodná pro skalnatý terén a která používá pří-
stroje vybaveného dálkoměrným zařízením, vertikálním
a horizontálním kruhem, a při které se současné pořizuje
mikrofotografie každého měřeného bodu.
Při volbě výšky vrstvy autor požaduje, aby tyl splněn

požadavek vrstevnicového seskupování. Tento požadavek
může být splněn jen tehdy, když vzdálenost dvou sou-
sedních vrstevnic nepřesáhne určitou dolní mez. Nepravý
plastický dojem, který je vyvolán urtitým ~eskupením
vrstev nic, je závislý na velikosti sklontt a tva::u terénu.
Dolní mez vzdálenosti vrstevnic, která ještě dovoluje
vytvoření takového dojmu, byla stanovena experimentálně.
Je ovlivněna také měřítkem a činí pro měřítko mapy
1 : 5000 asi 12 mm, a pro měřítko mapy 1 : 100 000 čtyři
milimetry. Podle velikosti seskupením vrstevnic vyvola-
ného nepravého plastického dojmu třídí autor wste:vnicové
zobrazení na tři kategorie: seskupení vrstevnicových čar
úplné, střední a nedostatečné.
Autor se potom podrobně zabývá vlastnostmi cptimální

výšky vrstvy a její volbou. Při volbě této vrstv-i je nutno
vzít ohled na typ zobrazované krajiny.
V části pojednávající o zobrazení třídí autor tvary na

souvislé, s tupýmí hranami, a na tvary s hranami ostrými.
Tvary souvislé se vyjadřují zákonitým seskupením exakt-
ních vrstevnic, mezi kterými lze obdržet výšku jakého-
koliv bodu jednoduchou interpolací. Ostatní tvr,ry nelze
zobrazit exaktními vrstevnicemi a musl být proto vrstev-
nicové zobrazení doplňováno ještě jinými pr('středky.
Tímto zobrazovacím prostředkem je kresba hran, kterými
se zobrazují hlavně říční terasy, morény, dlmy. zářezy,
kraje karů nebo přechody různých morfologicky cdlišných
ploch. Zakreslením hranových čar se stává vrstevnicové
zobrazení topografické plochy reálným a současně vyka-
zuje zvýšenou vrstevnicovou plastiku. Hranová čára má
různou sílu podle ostrého úhlu hrany a jejího sldunu. Kaž-
dým rohem vrstevnice prochází hrana, jejíž pc.čátek je
na vrstevnici, která má poloměr křivosti rovný s~le vrstev-
nicovéčáry. Tam, kde probíhají asymetrické tV3ry téměř
vodorovně, pozbývá kresba hran své plastické působnosti
a je nahrazována šrafami. Zobrazovacím prostředkem hran
,pro symetrické tvary jsou polotónové čáry, pro asymetrické
tvary trojúhelníkové šrafy a pro tupé stupně chdélníkové
šrafy. Pro zaoblené stupně je užito dvojitych trojúhelní-
kových šraf. Všechny tyto šrafy mají se šrafami používa-
nými pro souvislé vyjádření topografické plochy kolmým
stínováním společný jen slT!ěr.
Tím, že L. Brandstiitter doplnil vrstevnicovou mapu

kresbou hran, odstranil její neurčitost, zvláště v některých
typech terénu. Kresba hran zvyšuje nejen vrstevnicovou
plastiku, ale také geometrickou hodnotu vrstevnic. V zá-
věru autor zdůrazňuje reálnou hodnotu navrhovaného
způsobu zobrazování terénních hran. Této metody lze po-
užít pro každý terén a také pro velká měřítka. Jejím
použitím se zvýší geometrická přesnost mapy, protože se
zobrazí také ty prvky, které nelze zobrazit vrstevnicemi.
Dosavadní metoda uhlazených vrstevnic a klínky, které
zaujímají velkou plochu, zkreslují skutečnost. Morfologické
stínování, které nemá nic společného se šikmým stíno-
váním anebo se stínováním kolmým, je doplňkem kresby
hran. Toto stínování se klade přednostně na stranu většího
sklonu a jen v šířce 5 až 8 vrstevnic. U symetrických sklonů
se používá šikmého osvětlování od severozápadu. Úkolem
morfologického stínování je jen zdůraznit systém hran
a nelze ho tedy s používaným stínováním zaměňovat.
Autor označuje navrhovaný způsob zobrazení topogra-

fické plochy realistickým proto, že přirozená změna te-
rénního refiéfu je vyjádřena způsobem, který doplňuje
vrstevnice a je v přesně definovaném vztahy k zobrazo-
vanému reliéfu. Práce má mnoho ukázek zobrazení relIéfu
v textu a také dvě přílohy stejného území v měřítku
1:10000. Jedna z těchto příloh má reliéf zobrazen jen

vrstevnicemi a druhá mimo to také kresbou hran. Autor
v závěru shrnul požadavky generalizace, která nespočívá
v zaokrouhlování, ale ve vyznačení typického. Také soulad
barevný fI tvarový všech prvků mapy je důležitýmčini-
telem při tvorbě dokonalého mapového dlla. V této části
se. autor opírá o zkušenosti švýcarské kartografie.
Brandstiitterova práce uplatňuje morfologickou stránku

při zobrazení topografické· plochy. Její kritické využití
zvýší kvalitu mapového díla. O. P.

Normativní hlídka
Upozorňujeme čtenáře na vyhlášku ministra-předsedy

Státního výboru pro výstavbu ze dne 23. července 1959,
kterou se provádí zákon o stavebním řádu. Vyhláška
vyšla pod Č. 144 v částce 61/59 Ú. 1. Vyhláška obsahuje
významné ustanovení o vytyčení stavby v § 32, který
níže uvádíme v plném znění:

§ 32
Vytyčení stavby

(1) O rozhodnuti o přípustnosti stavby vyrozumí sta-
vební úřad příslušný oblastní ústavgeodé 7Íe a kar-
tografie - okresní měřické středisko. Jestliže organi-
zace provádějíci stavbu, projektant stavby nebo její in-
vestor nemají orgán oprávněný k zeměměřickým pra-
cím podle § 3 zákona Č. 61/1951 Sb., jímž se zrušujI
oprávnění civilních techniků a inženýrské komory, nebo
nemohou ze závažných dť'1vodůprovést vytyčovacípráce.
požádá stavební úřad příslušné okresní měřické stře·
disko o vytyčení hlavních tras, stavebnlch čar a výško-
vých úrovní na staveništi a dodá mu potřebné vytyčo-
vaci podklady. Náklady na vytyčení stavby nese sta-
vebník.
(2) O provedeném vytyčení a stabilizaci vytyčených

bodů vyhotoví orgán, který vytyčení provedl, protokol a
odevzdá jej stavebnímu úřadu s příslušnými vytYČOV8-
cimi náčrty a podklady. .
(3) Vytyčení stavebních objektů na základě vyty-

čených a stabilizovaných bodů stavebních čar a výško-
vých úrovní je povinna provést stavební organizace.
(4) V připadě potřeby si stavební úřad může vyžádat

od okresního měřiékého střediska kontrolu jakýchkoliv
vytyčovacích prací na staveništi provedených.

*Doporučujeme pracovníkům okresních měřických stře-
disék seznámit se s obsahem uvedené vyhlášky, která
je právním podkladem k provádění vytyčovacích prací
základních prvků, jako jsou hlavní trasy, stavební čáry
a výškové úrovně. Z vyhlášky je patrna také odpověd-
nost vytyčovatelů za to, jakým způsobem budou reali-
zovány v přírodě projekty zastavovacích plánů měst a
vesnic a celková úprava situačních a výškových poměrů
v nově budovaných i rekonstruovaných sídlištlch. Na-
šim geodetům, ať v okresních měřických střediclch ne-
bo v orgánech pověřených prováděním zeměměřických
prací, je touto vyhláškou svěřen veliký úkol a dána ve-
liká důvěra. Věřime, že naši geodeti nezklamou a že
s plnou odpovědnosti přistoupí k naplnění ustanovení
citované vyhlášky k prospěchu a ke zhospodárnění naší
výstavby, která stojí před velikými úkoly.

St

Přírůstky mapové dokumentace VÚGTK v Praze
ČSR:
Soubor politlck~ch map:

Rakousko. (č. 13) Měřítko 1:1 000000. Plochojevné kuželové zobra-
ze'ni. Vy,lala ÚSGK. Zpracoval a vytiskl KRÚ v Praze. Odpovědný
redaktor: Jlřl Novotn~. promovan~ geograf. Technick~ redaktor: Fran-
tišek Brtva. Autor doprovodného textu: dr. Josef Hůrsk~. Sazbu tex-
tové části provedl: MíR, novlnářské závody. n. p., závod 3, Pražské
tiskárny v Praze 2. Provedeni: ofset. 1. vydáni - 1958. Náklad 6400
v~tisků. Rozměr kreSby 70.5X35,5 cm, papiru 75X42 cm, složená do
formátu A 5. Cena Kčs 3,50.
VÚGTK- čis. přir. 169/59
Další novinka v souboru politlck~ch map. Mapa s hydrografickou,

železničnl. silničnl a leteckou síti má sidliště v sedmi velikostech podle
počtu obyvatel. Fyzické poměry jsou barevně zobrazeny v~škov~mi
vrstvami, a to 100, 300 a 500 m v zelen~ch odsUnech, 100!}, 1800,
2000, 2400, 3000 a nad 3000 v barvách od světlého okru po tmavou
·hněď. Ledovce jsou zobrazeny bíl~mi modře lemovanými plochami.
Na rubu mapy je obsáhlý popis s doplňkovou mapkou "Průmyslové

oblasti a v~roba' elektrické energie" a četné statistické tabulky.
Tato mapa doplňuje řadu již vžit~ch politick~ch map 11 nás vydáva-

ných; je velmi příručná a dobře čiteln~.



Ceskoslovenská republika. (č. 9) Měřltko 1:750000. Obecné. kuželové
konformnl zobrazeni. Vydala OSGK. Zpracoval a vytiskl KRO v Praze.
Sazbu textu provedl n. p. Orbis. závod 02 v Praze. Odpovědnýre-
daktor: Jiří Novotný, promovaný geograC Technický redaktor: Frant.
Brtv'a. Autor textu: Jlři Novotný, promovaný geograf, 4. vydáni -
1958. Náklad 45400 výtiskť'l.(85 350-130 750). ProvedenI; ofset. Rozměr
kresby 100.5X53,5 cm, paplru 104X62.5 cm. složená do formátu A 5.
Cena Kčs 4.-.
VOGTK - čls. přlr. 171/59
Ceskoslovenská republika. (č. 9) Mlerka: 1:750000. Obecné kuželové

konformné zobrazenie. Vydala OSGK. Spracoval a vytlačU KRO v Prahe.
Zodpovedný redaktor: Jlři Novotný, promovaný geograf. Slovenské zne-
ni. spracoval KRO Modra-Harm6nia. Zodpovedný redaktor: JozefKrcho ..
Technický redaktor: Frant. Brtva. Autor textu: Jiři Novotný, promo-
vaný geograf. Text preloiil: Dušan Manlca. 2. vydanie ~ 1958. Náklad
10 ';00 výtlačkov (5001-15400). Prevedenie: ofset. _
Rozměry jsou stejné jako u českého vydáni. Cena Kčs 4,-.

VOGTK - čis. přir. 172159
Mapa fyzických poměr6 s obsáhlým mlstoplsem v dalšim českém I

slovenském vydáni se nelišl od předchozich vydánI. Doplněn a upraven
byl jen text na rubu mapy.
Mapa Evropy (č. 7) Měřitko 1:8000000. Stejnoúhlé kuželové zobra-

zeni Gaussovo. Vydala 'OSGK. Zpracoval a vytiskl KRO v Praze. Odpo-
vědný redaktor: Alena Vandová, promovaná geografka. Technický redak-
tor: Frant. Trllfaj, zeměměřický Inženýr. 5. vydáni - 1958.' Náklad
12000 výtisk6 (65001-77000). Provedeni: ofset. Rozměr kresby
77X71.5 cm, paplru 84X89 cm, složená do formátu A 5. Cena Kčs 4, -.
VOGTK - čls. přlr. 170/59
Politická mapa Evropy v dalšim již pátém vydáni je upravena v po-

litickém koloritu. pogle poslednlho stavu (viz S A R). Pro svou pře-
hiednost a obsáhlý text na rubu je tato mapa stále více vyhledávána.

Soubor tur1stlckých map:

posázaví. Měřltko 1:75000. Vydala OSGK. Zpracoval a vytiskl KRO
v Praze. Odpovědný redaktor Jaromlr Douda, promovaný geograf. Tech-
nický redsktor František Pánek, zeměměřlcký InženÝr. Spolupracovali:
\nž. L. Hlaváč. dr. V. Novák. Obálka: B. Patočka. Turistický obsah·
schválen Ostřednim odborem turistiky ČSTV. 1. vydáni - 1958. Náklad
30351Í výtisk6. ProvedenI: ofset. Rozměr kresby 84X69 cm, paplru,
91X82 cm, složená do formátu 13X22 cm. Cena Kčs' 6.-.
.VOGTK - čis. přír. 1'77/5J.

Turistická mapa zobrazuje širokou oblast po obou březich řeky
Sázavy. na sever po stát ni sUnice Dolnl Počemlce-český Brod-Kolin
a na jih po Sedlčany-Votlce'-Vlašim a Hornl a Dolni Kralovlee.
Mapa navazuje směrem na východ na již dřlve vydanou mapu "Okoli

Berour.ky". Obsahuje rovněž tok Vltavy od Modřan proti proudu
s hlavni turistickou a rekreaěl\i oblasti nynějšl Slapské přehrady .ž
k Živohošti.
Jlzerské hory. Měřitko 1:75000. Vydala OSGK. Zpracoval a vytiskl

KRO v Praze. Odpovědný redaktor Jaromlr Douda, promovaný geograf.
Technický redaktor Frant. Pánek, zeměměřický Inženýr. Spolupracovali:
A. Hanka. Inž. A. Hubička. F. Patočka. Obálka: B. Patočka. Turistický
obsah schválen Ostřednlm odborem turistiky ČSTV. 1. vydáni - 1958.
Náklad 25350 výtlsk6. Provedeni: ofset. Rozměr kresby 71X63 cm.
paplru 78X75.5 cm, složená do formátu 13X22 cm. Cena Kčs '5.-.
VOGTK - čls. přir. 178/59
Turistická mapa Frýdlantského .výběžku, Jizerských hor, 'šlrokého

okoli Liberce a Jablonce nad Nisou na jlh po Mlmoň -Český Dub-
Železný Brod a Vysoké nad Jizerou.
Moravský kras. Měřitko 1:75 000. Vydala OSGK. Zpracoval a vytiskl

KRO v Praze. Odpovědný redaktor Jaromlr Douda. promovaný geograf.
Technický redaktor Frant. Pánek~ zeměměřlcký inženýr. Spolupracovali:
J. Frank,tnž. L. Hlaváč, dr. V. JanouŠek. Inž. J. Přidal. dr. M. Va-
hala. Obálka: B. Patočka. Turistioký obsah schválen Ostřednlm odbo-
rem turistiky ČSTV. 1. vydáni - 1958. Náklad 35350 výtisk6. Prove-
deni: ofset. Rozměr kresby 57,5X76 cm. paplru 64X88 cm, složená
da formátil 13X22 cm. Cena Kčs 5.-.
VOGTK - čis. přlr. 179/59
Středem této turistické mapy je Drahanská vrchavlna s krasovou

oblasti v okoll Blanska; na východ pak zobrazuje okoli Prostějova a
směrem k jihu okoli Vyškova,' Slavkov'a u Brna a Bučovlc.

''SúbO't turistických máp:

Malá Fatra a Kysucká vrchovlna. Mierka 1 :75 000. Vydala SGK na
Slovensku, Spracoval II vyÚačU KRO v Modre-Harm6nil. Zodpovedný
redaktor inž. Albert Kelemen. Tecbnický redaktor Váolav Pecka, zeme-
meračský ínžlnier. Spolupracovali Ján Bojmlr a Karol Žiška. Obálka
Marta Brzová. Turistlckú l'áplň schválila značkárska komísla turlst.

odboru sOV CSTV v Bratislave. 1., vydanle - 1958. Náklad 25 400 vý-
tlačkov. Tlač.: ofset.
Rozměr kresby 49X.70 cm, paplru 64.5X88 cm, složená do formátu

13X22 cm. Cena Kčs 5,-.
VOGTK - čis, přlr. 191/59
Veiká Fatra Míerka 1:75000. Vydala SGK na Slovensku. Spracova!

a vytlačil KRO v Modre-Harm6nil. Zodpovedný redaktor Konštantin
Čdčevoj, zememeračský ínžiníer. Technický redaktor Ladislav Čanlga,
zememeračský ínžiníer. Spolupraco~al Ján Bojmir. Obálka Marta Brzová.
Turlstickú náplň schválila značkárska komisia turlst. odboru sOV
ČSTV v Bratislave. 1. vydanle - 1958. Náklad 25400 výtlačkov. Tlač.:
ofset.
Rozměr kresby 49X70 cm, paplru 64.5X88 cm, složená do formátu

13X22 cm. Cena Kčs 5.-.
VOGTK - čls. přlr. 192/59
Obě turistické mapy na sebe navazujI. Prvnl zobrazuje Malou Fatru

a Kysuckou vrchovinu na sever od toku teky Váhu v úseku Žilina - 1
Lubochňa až po státni hranice. Drúhá zobrazuje Velkou Fatru v úseku 1
Vrútky-Ružomberok od toku řeky Váhu na jih po Banskou Bystrici. .1

Malé Karpaty. (sev. časť). '1
Malé Karpaty (juž. časť). Mlerka 1:75000. Vydala SGK na Slovensku. "I

Spracoval a vytlaČil KRO v Modre-Harmónil. Zodpovedný redaktor 1Jozef Ponec. Technický redaktor Václav Pecka, zemeineračský Inžiníer. 1
Spolupracovali Vladlmir Čikor a Inž. Oto Došek. Obálka Juraj štekláč.- íJ
Turlstlckú náplň schválila značkárska komlsla turisto odboru SOV ČSTV
v Bratislave. 1. vydanle - 1959. Náklad 25400 výtlačkov. Tlač: ofset.
Rozměr kresby sev. části 50X60 cm, paplru 65xn cm; kresby jižnl

části 49,5X49 cm, papiru 65X66 cm. Obě mapy jsou složené do for-
mátu 13X22 cm. Cena obou části Kčs 6,-. ~
VOGTK - čis. přlr. 127/59
Mapa severnl části má zakresleny Malé Karpaty od Myjavy po spoj-

nici Sološnlca - Dolni Orešany, mapa jižnl části pokračováni Malých
Karpat až k Bratislavě.
Slovenský Raj. Mlerka 1:75 000. Vydala SGK na Slovensku. Spracoval

a vytlačiÍ KRO v Modre-Harm6nil. Zodpovedný redaktor Jarmila Miková,
promovaný pedagOg. Technický redaktor Marie Velišková. Spolupracoval
Vladimlr Čikor a Ladislav Lokša. Obálka:' Gustav Kavan. Turlstickú
náplň schválil sOV CSTV. značkárska komlsia odboru turistiky v Bra-
tislave. 2. vydanle - 1959. Náklad 30400 (20001-50400) v,9tlačkov.
Tlač: ofset.
Rozměr kresby 60,5 X58 cm, paplru 77,5X 74 .cm, složená do for-

ll1átu 13X22 cm. Cena Kčs 5,-.
Středem mapy je Slovenský Ráj. Při severnlm okraji mapy pro-

blbá silnice Poprad-Levoča-Spišské Podhradie, na jihu je ještě zobra-
zena většl část Slovenského Rudchořl.
Všechny uvedené turistické mapy české 1 slovenské majl barevně

vyznačeny hlavni silnlcf s autobusovým provozem a turistické cesty
značené v m~pě barvou shodnou s označenlm v terénu .. Výškopls je
vyjádřen popisem orografických celk6 a význačných vrchol6. k6taml
a vrstevnlceml v intervalu 100 m. Sídliště jsou vyznačena schematic-
kým p6dorysem. Pro objekty výzamné pro turistiku z hlediska kulturně
poznávaciho (historického. uměleckého, přirodovědeckého spod.) a dále
z hlediska zdravotního nebo ubytovaclho a stravovaclho je použito
zvtáštnlch sml:lVených značek. Slovenské mapy maji ještě kromě toho
po okraji mapy uveden "Stručný turistický a kultúrno-vlastivedný ob-
sah".

Nástěnné mapy:

Třídni boje vIS. -18. stoleti. Měřitko 1:3500000. Plochojevné azl-
mutálni zobrazeni. Vydala OSGK. Zpracoval a vytiskl KRO v Praze.
Ojpovědný redaktor: Miloš Vodrážka. Technický redaktor: Fz-dntišek

Trlifa:. u'měměřický inženýr. Autor odborného obsahu: Dr. Květa
Mejdřlcká. Lektorovali: prof. dr. Josef Polišenský a dr. Vratislav Ča-
pek. 1. vydáni - 1959. Náklad 3000 soubor6 (4 listy). Tisk: ofset.
Rozměr listu 110X84 cm, celé kresby 160X135 cm. Cena v listech Kčs
25.50. .
VOGTK - čls. přlr. 200/59
Trledne blje v 15. -16. storočí. Miorka 1:3500000. Plochojevné azi-

mutálne zobrazenie. Vydala OSGK. Spracoval a vytlačil KRO v Prahe.
Zodpovedný redaktor: Miloš Vodrážka. Technloký redaktor: Franti&ek
Trlifaj, zememeračský ínžiníer. Zodpovedný redaktor slovenského vy-
danla: Jarmila Miková, promovaný geograf. Autor odborného obsahu:
Dr. Květa Mejdřická. I.ektorovali: prof. dr. Josef Polišenský a dr. Vra-
tislav Capek. za poslovenč~nle zodpovedá M. Hajčiková. promovaný
filolog. 1. vydanle "- 1959. Náklad 1000 súborov. Tlač: ofset.
Rozměr listu 1l0X84 cm, celé kresby 160X135 cm. Cena v listech

Kčs 25,50.
VOGTK - čls. přlr. 201159

Vydává Ústředni správa geodézie a kartografie ye ~átnim nakla datelstvl technické literatury, n. p.• Spálená 51. Praha 2 - Nové
Město, tel. 234441. - Redakce: Ústředni správa geodézie a karto'grafie, Kostelni 42. Praha 7-Holešovice. Vedoucí redakce lnž.
Vladislav Sachunský, Výkonný redaktor ini:. František Storkán,,· tel. 774-41. - Inzertnloddělení: SNTL. Praha 2. Spálená 51, telefon
234441, linka 369. Tiskne Mír. novinářské závody. závod I, Práce. Václavské ni1me!>li 15, Praha 3 - Nové Město. - Vychází 12krát
ročně; toto čislo vyšlo 15. 10. 1959. - Cena jednotlivého člsla Kčs' l. -; celoročni přetlplatné Ki:s 46. -. - Administrace: Poštovnl
novinový úřad • .Iindfišská ·14. Praha 3. Objednávky. přijlmá každý poštovní úřad nebo doručovatel. Do sazby 3. 9. 1959; do tisku
7. 10. 1959; náklad 2000 výtiskl1. Papír; text a příloha 7206-11/70 g. obálka 7209-41160 g. - Otisk dovolen jen s udáním pramene
a se zachovánim autorských práv. A • 03539


